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W trakcie niedawnej długiej majówki z pewnością wielu
kierowców narzekało na utrudnienia w ruchu
spowodowane budową bądź przebudową dróg. Gołym
okiem widać, że infrastruktura drogowa wyraźnie się
poprawia, choć uważamy, że zbyt wolno i nie zawsze
tam, gdzie byśmy chcieli
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Kontrowersyjna energetyka atomowa
Nowe wyzwania, które pojawiły się przed ludzkością
w wyniku wydarzeń w Japonii, stwarzają nieznane
dotąd zagrożenia. Czy energia atomowa jest
zabawą z ogniem, czy jedynym wyjściem z kryzysu
energetycznego?
Rewolucja w Libii a kryzys naftowy
Czy globalne ożywienie może być zagrożone przez
wzrost ceny ropy naftowej wywołany wojną domową
w Libii? Zdania są podzielone. Jedno jest pewne.
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Bezpieczny lekarz, pacjent, szpital
30 marca w Pałacu Kultury i Nauki odbyła się ogólnopolska konferencja „Bezpieczny lekarz
– bezpieczny pacjent – bezpieczny szpital”, organizowana przez wydawnictwo Wolters
Kluwer Polska i „Medycynę Praktyczną”. Konferencja stała się doskonałą okazją do dyskusji
na temat zdarzeń niepożądanych oraz bezpieczeństwa pacjentów, jak i personelu medycznego
gromadzeni goście mieli okazję do przeanalizowania zagadnień związanych
z tematyką błędów medycznych, zarówno z perspektywy lekarzy, jak i pacjentów. W imieniu tych ostatnich na konferencji wypowiedziała się Rzecznik Praw Pacjenta Krystyna Barbara Kozłowska, która za dobry znak uznała fakt, że do jej biura wpływa o wiele mniej skarg niż na początku jej działalności. Ponadto poinformowała
zgromadzonych, że obecnie trwają prace nad nowelizacjami w ustawie o prawach
pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, polegającymi między innymi na możliwości dochodzenia swoich praw na drodze administracyjnej, co w konsekwencji zmniejszy
obciążenie sądów i skróci czas postępowania.
Na temat zdarzeń niepożądanych w opiece zdrowotnej wypowiedział się profesor Richard Cranovsky, ekspert Rady Europy w dziedzinie bezpieczeństwa opieki zdrowotnej. W swoim wystąpieniu przytoczył przypadki zdarzeń niepożądanych,
a także ich najczęstsze przyczyny, w tym podjęcie niewłaściwych decyzji, błędy w wykonaniu czynności lekarskiej czy niewykonanie koniecznego działania.
Zgromadzeni eksperci podkreślali konieczność wypracowania i przestrzegania
procedur bezpieczeństwa, wskazując na profilaktykę i zapobieganie zdarzeniom niepożądanym jako ważny aspekt pracy lekarza. Prof. Romuald Kwiatkowski wskazywał również na znaczenie niekonfrontacyjnych form komunikacji w relacjach pacjent–
lekarz.
Konferencja, przygotowana przy wsparciu Naczelnej Izby Lekarskiej, stowarzyszenia lekarzy oraz eksperta Rady Europy prof. Richarda Cranovsky’ego, cieszyła
się dużym zainteresowaniem zarówno lekarzy, jak i menedżerów ochrony zdrowia.
Z sali padło wiele interesujących pytań, które były przyczynkiem do dyskusji i rozwinięcia poruszanych tematów.
I

Z

CANAL+ Cyfrowy z nowym prezesem
Z dniem 4 maja br. Beata Mońka objęła stanowisko prezesa zarządu i dyrektora generalnego
CANAL+ Cyfrowy Sp. z o.o., operatora platformy cyfrowej CYFRA+ i nadawcy kanałów telewizyjnych
ramach struktur CANAL+ Group, będzie raportować do Guy Lafarge’a, CEO CANAL+ OVERSEAS, spółki prowadzącej działania płatnej telewizji na rynkach międzynarodowych. Do czerwca w nowe obowiązki Beatę Mońkę wprowadzać będzie Jacques-Aymar de Roquefeuil, zastępca dyrektora generalnego ds. marketingu CANAL+ OVERSEAS, pełniący dotychczas funkcję CEO spółki CANAL+ Cyfrowy.
Beata Mońka ma 17-letnie doświadczenie w zarządzaniu, marketingu i sprzedaży. Przez ostatnie ponad 5 lat pełniła funkcję prezesa zarządu i dyrektora generalnego grupy komunikacyjnej
Young&Rubicam Brands z holdingu WPP, gdzie zarządzała kilkoma spółkami (m.in. Y&R, Wunderman, Raymond), w których tworzyła i rozwijała usługi w zakresie doradztwa strategicznego, brand
coachingu, badań, reklamy, public relations, CSR, digital/interactive, eventów, marketingu sportowego, produkcji telewizyjnej (w tym 2D i 3D), radiowej, internetowej i wydawniczej.
Karierę zawodową rozpoczęła w agencji Young&Rubicam w Melbourne. Po powrocie do Polski dołączyła do Grey Warszawa. Następnie pracowała w grupie DDB, gdzie odpowiadała za obsługę klientów oraz działalność operacyjną i rozwój agencji CP DDB i spółek grupy. W 2004 roku
objęła stanowisko członka zarządu i dyrektora zarządzającego ds. marketingu i sprzedaży w wydawnictwie Axel Springer. Z wykształcenia ekonomistka, absolwentka SGH oraz Swinburne University
of Technology w Melbourne. Zawodowo pasjonatka zarządzania markami, członek Komitetu Organizacyjnego konkursu Effie Awards, jurorka konkursu Media Trendy, szkoleniowiec i prelegentka
na licznych konferencjach branżowych z zakresu marketingu i reklamy, członek zarządu Stowarzyszenia Komunikacji Marketingowej SAR i wykładowca w Szkole Strategii Marki SAR, członek IAB
oraz Klubu Rady Polskiego Biznesu. W ubiegłym roku Beata Mońka została finalistką konkursu Business Woman 2009, organizowanego przez Radio PiN i BRE BANK, w którym brane były pod uwagę osiągnięcia w zarządzaniu przedsiębiorstwem, w tym osiągane wskaźniki finansowe.
I Beata Mońka
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Gratka dla budowniczych
W dniach 8–10 kwietnia na warszawskim Torwarze odbyły się kolejne edycje Ogólnopolskich
Targów Budowlanych MUREXPO i Targów Wyposażenia Wnętrz Modne Wnętrze, adresowanych
do wszystkich budujących i remontujących dom oraz mieszkanie, którzy poszukują oryginalnych
rozwiązań architektonicznych i wnętrzarskich
Wiosenna edycja poświęcona kompleksowej prezentacji oferty producentów materiałów budowlanych i wyposażenia wnętrz zgromadziła ponad 220 wystawców. Na targach zaprezentowały się firmy budujące domy na zamówienie, zajmujące się wykańczaniem wnętrz, pracownie architektoniczne, studia projektowania wnętrz i ogrodów.
Ekspozycje urozmaicone były praktycznymi pokazami nowoczesnych technologii i produktów – ich zastosowania, sposobu montażu,
obsługi i konserwacji. Bogaty program wydarzeń towarzyszących: konferencja, spotkania, prelekcje i warsztaty stanowiły nieliczne atrakcje
targów, przyciągające zwiedzających.
Podczas targów MUREXPO i MODNE WNĘTRZE można było w jednym miejscu zapoznać się z ciekawymi rozwiązaniami i branżowymi nowościami, jak również uzyskać wiele cennych informacji i wskazówek od ekspertów. Bezpłatnych porad specjaliści udzielali
w specjalnie przygotowanym Centrum Projektowania i Urządzania Wnętrz. Wszyscy zainteresowani mogli liczyć na wszechstronną pomoc
w podejmowaniu decyzji o wyglądzie mieszkań, domów i ogrodów, zgodnie z potrzebami funkcjonalnymi i estetycznymi. Wiedzą służyli
inżynierowie budownictwa, projektanci instalacji, specjaliści w zakresie izolacji termicznej i akustycznej okien i systemów okiennych, architekci,
projektanci wnętrz, specjaliści z zakresu wentylacji.
Warto było się starać, urządzając stoisko, gdyż w czasie targów jurorzy dokonali oceny ekspozycji i wybrali te sposoby prezentacji oferty, które reprezentowały najwyższe walory estetyczne, a przy tym cechowały się oryginalnością i funkcjonalnością zaproponowanych rozwiązań. Na tym konkursy się nie skończyły. W konkursie o Złoty Medal MUREXPO, który w tym roku odbył się po raz drugi, wyłoniono
najlepsze wyroby i technologie prezentowane w ramach targów. Ponadto Polska Izba Przemysłowo-Handlowa Budownictwa uhonorowała
firmę Xella Polska Złotym Kaskiem, którą to nagrodę wręczył laureatowi honorowy prezes Oddziału Mazowieckiego Izby Sylwester Foltyn.
Wszyscy, którzy prace budowlane planują rozłożyć w czasie lub czują niedosyt wiedzy, będą mieli szansę jeszcze pełniej zapoznać się
ofertą budowlaną i pogłębić znajomość dostępnych na rynku rozwiązań podczas jesiennej edycji targów, które odbędą się w dniach 15–16 października.
I

Certyfikowana Biedronka
Biedronka, największa sieć handlowa w Polsce, jako pierwsza w tym biznesie
uzyskała certyﬁkaty potwierdzające najwyższe standardy BHP, przyznane
przez niezależną jednostkę certyﬁkującą Det Norske Veritas
ą to certyfikaty PN-N 18001:2004 (zbiór wszystkich działań zapewniających przedsiębiorstwu spełnienie wymagań prawnych oraz gwarancji najwyższej jakości) oraz OHAS 18001:2007 (Occupational Health and Safety Assessment Series), który ułatwia organizacjom
formułowanie polityki i celów w dziedzinie BHP, opierając się na koncepcji ciągłego doskonalenia oraz postępowania zgodnie z wymogami prawa. Ich posiadanie informuje zainteresowanych, że Biedronka chroni zdrowie i bezpieczeństwo swoich pracowników, kontrahentów
i klientów.
Certyfikaty zostały wydane na 3 lata. W tym czasie DNV przeprowadzi 2 audyty okresowe, które zweryfikują, czy firma utrzymuje system zarządzania bezpieczeństwem pracy i czy odpowiednio go doskonali. Po 3 latach istnieje możliwość przedłużenia ważności certyfikatu na kolejny taki sam okres. – Certyfikaty są ukoronowaniem naszych działań na tym polu. Biedronka dba o bezpieczeństwo swoich pracowników na wiele sposobów, m.in. poprzez regularne szkolenia, odpowiednie instrukcje, plakaty, broszury informacyjne i filmy instruktażowe. Systematycznie podnosimy też wśród pracowników poziom świadomości dotyczącej bezpieczeństwa, na przykład poprzez udział
w europejskiej kampanii „Mniej dźwigaj”, której celem jest dbałość o zdrowie pracowników przy wykonywaniu ręcznych prac transportowych – powiedziała Danuta Pawłowska, dyrektor działu BHP i Ppoż. w Jeronimo Martins Dystrybucja. – Wybraliśmy DNV jako jednostkę certyfikującą, spośród czterech uczestniczących w przetargu, bo postawiła nam bardzo wysokie wymogi, których spełnienie do łatwych
nie należało – dodała. Certyfikaty na ręce Julio Duarte, dyrektora operacyjnego Jeronimo Martins Dystrybucja, przekazał Tomasz Gasiński, prezes zarządu De Norske Veritas.
Uzyskane dokumenty wpisują się w strategię Biedronki, której jednym z filarów jest bycie Godnym Zaufania Pracodawcą. W ramach
strategii sieć prowadzi również inne programy kierowane do pracowników – ponad 107 tys. kobiet i 15 tys. mężczyzn uczestniczyło w programie bezpłatnych badań profilaktycznych „Razem zadbajmy o zdrowie”. W ubiegłym roku blisko 3 tys. pracowników sieci skorzystało
z pomocy finansowej w ramach programu „Możesz liczyć na Biedronkę”. Firma zapewniła też indywidualną pomoc polegającą na zakupie okularów, sprzętu rehabilitacyjnego, leków itp. 400 dzieciom swoich pracowników, natomiast 515 dzieci wzięło udział w „Wakacjach
z Biedronką”, czyli koloniach organizowanych przez sieć. Biedronka organizuje również pikniki z okazji Dnia Dziecka, przekazuje wyprawki
szkolne oraz wyprawki dziecięce dla nowo narodzonych dzieci pracowników.
Pomyśleć, że jeszcze nie tak dawno ukazywały się w mediach informacje daleko odbiegające od tego obrazu portugalskiego przedsiębiorstwa jako pracodawcy. Zapewne wiele się od tego czasu zmieniło.
AU
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Franczyza – dobry pomysł na biznes
Terminem „franczyza” możemy deﬁniować określenie pewnego rodzaju stałych umów licencyjnych
zawieranych między niezależnymi przedsiębiorcami – franczyzodawcą i franczyzobiorcą. Od wielu
lat franczyza uważana jest za sprawdzoną metodę robienia interesów przez tysiące ﬁrm na świecie
ystem franczyzowy oferuje przedsiębiorcom wolność w zarządzaniu i kierowaniu własną firmą, przy jednoczesnym podporządkowaniu się regułom zawartym
w umowie z franczyzodawcą.
W Polsce ten sposób współpracy staje się coraz bardziej popularny w wielu sektorach rynku. Dzieje się tak dlatego, że biznes oparty na franczyzie to jedna z najmniej ryzykownych dróg do sukcesu, a co za tym idzie – wysokich zarobków. Dodatkową
zaletą jest mniejsze ryzyko niepowodzenia własnej działalności gospodarczej. Znana powszechnie marka gwarantuje bowiem przedsiębiorcy większą liczbę klientów, Zakład Viando
zmniejszając ryzyko bankructwa.
Franczyza kojarzy się nam najczęściej z wielkimi zagranicznymi markami. Nie każdy jednak zdaje sobie sprawę z tego, że jest wiele firm
regionalnych, które osiągają ogólnopolski sukces, rozszerzając swój zasięg właśnie za pomocą franczyzy. Jako przykład można wymienić
Zakłady Mięsne Viando z Radojewic w województwie kujawsko-pomorskim, które umożliwiają prowadzenie własnego sklepu mięsno-wędliniarskiego pod szyldem znanej i cenionej marki. Bazując na wieloletnim doświadczeniu w zarządzaniu ponad 50 placówkami handlowymi, Viando wspiera franczyzobiorców w zakresie całkowitego wyposażenia sklepu, pełnej wizualizacji obiektu, reklamy, fachowego doradztwa branżowego oraz pomocy w szkoleniu pracowników.
Podstawowe wymagania, jakie firmy mają wobec swoich przyszłych partnerów, to przede wszystkim gotowość do osobistego zaangażowania się franczyzobiorcy w prowadzenie sklepu, posiadanie odpowiedniego lokalu oraz znajomość branży i doświadczenie handlowe.
Oczywiście warunki te nie są konieczne, jednak ich spełnienie powoduje zwiększenie szansy powodzenia w biznesie.
I

S

Masz do zapłaty wysokie odsetki?
Możesz je zakwestionować!
Naliczanie odsetek wiąże się z nieterminowym regulowaniem zobowiązań pieniężnych, zwykle
w postaci odsetek ustawowych. Często kwestia odsetek i ich wysokości jest określona w umowie.
Nie zawsze jednak są to zapisy skuteczne, ponieważ ustawodawca określił wysokość odsetek
maksymalnych. Może się zdarzyć, iż dopiero w postępowaniu egzekucyjnym pojawi się sposobność
do zakwestionowania zawyżonych odsetek
odstawową regulacją dotyczącą odsetek w stosunkach cywilnoprawnych jest art. 359 kodeksu cywilnego. Odsetki od sumy pieniężnej należą się tylko wtedy, gdy wynika to
z czynności prawnej, z ustawy, z orzeczenia sądu lub z decyzji innego właściwego organu.
Gdy wysokość odsetek nie została przez strony określona, należą się odsetki ustawowe, które obecnie wynoszą 13 proc. (rozporządzenie Rady Ministrów z 4 grudnia 2008 roku w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych Dz.U. nr 220, poz. 1434).
Maksymalna wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej nie może w stosunku rocznym przekraczać czterokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego. Od dnia 6 kwietnia 2011 roku ww. stopa NBP wynosi 5,5 proc., tak więc
odsetki maksymalne mogą wynieść 22 proc. w stosunku rocznym.
Należy bezwzględnie pamiętać, że kiedy wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej przekracza wysokość odsetek maksymalnych,
należą się odsetki maksymalne. Tak więc dłużnik zmuszony do zapłacenia zawyżonych odsetek ma szansę na obronę, ponieważ sąd jest
obowiązany z urzędu skorygować lichwiarskie odsetki do ich maksymalnej wysokości, określonej w kodeksie cywilnym.
Niekiedy jednak, w przypadku, kiedy w umowie zawartej w formie aktu notarialnego strona podda się egzekucji, sprawa nie jest rozpatrywana merytorycznie przez sąd. Na mocy art. 777 § 1 pkt 4 kodeksu postępowania cywilnego tytułem egzekucyjnym jest między innymi akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji i który obejmuje obowiązek zapłaty sumy pieniężnej. Sąd nadający tytułowi egzekucyjnemu klauzulę wykonalności nie jest uprawniony do oceny poszczególnych jego zapisów, w tym dotyczących odsetek, chociażby zostały one ustalone powyżej maksymalnego progu. Sąd nada takiemu tytułowi egzekucyjnemu klauzulę wykonalności. Powyższe stanowisko zostało potwierdzone w uchwale Sądu Najwyższego z dnia 7 marca 2008 roku sygn. III CZP 155/07, w której stwierdzono, że w postępowaniu o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu, w którym dłużnik poddał się egzekucji, nie jest dopuszczalna ocena ważności czynności prawnej.
Co powinien w takiej sytuacji zrobić dłużnik? Sąd Najwyższy wskazał, iż właściwą drogą jest wniesienie powództwa przeciwegzekucyjnego,
które pozwala na pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego w całości lub w części.
adw. Tomasz Poznański
Kancelaria Prawna Skarbiec
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Czas na efektywność
W dniach 14–16 czerwca we Wrocławiu odbędzie się
XI Międzynarodowa Konferencja Lean Management
– największe tego typu wydarzenie w Europie Środkowo-Wschodniej
ażdy właściciel firmy, jej dyrektor lub menedżer staje przed problemem optymalizacji pracy i redukcji kosztów. Pomocne w tym obszarze może okazać się zastosowanie koncepcji Lean Management. Filozofia odchudzania procesów produkcji oraz szczupłego podejścia w obszarach pozaprodukcyjnych staje się, zwłaszcza
w trudnych czasach kryzysu, coraz popularniejsza.
Organizowana przez Lean Enterprise Institute Polska po raz 11. konferencja Lean Management stanowi
międzynarodowe forum wymiany doświadczeń w tej szeroko pojętej dziedzinie. To także doskonała okazja do
zdobycia najnowszej wiedzy niezbędnej wszystkim, którzy zainteresowani są poprawą efektywności działań przedsiębiorstw produkcyjnych i organizacji usługowych z wykorzystaniem filozofii szczupłości. Wzorem poprzednich lat, podczas tegorocznej edycji konferencji uczestnicy będą mogli wybrać z bogatej oferty przygotowanej
przez organizatorów interesujące ich warsztaty, seminaria oraz studia przypadków.
W trakcie wydarzenia planowane są wizyty w firmach stanowiących wzór do naśladowania w zakresie zastosowania Lean Management, takich jak Toyota i Faurecia w Wałbrzychu oraz General Motors w Gliwicach.
Gośćmi specjalnymi będą uznane światowe autorytety w dziedzinie Lean: Mike Rother, który poprowadzi szko- Prof. dr hab. inż. Tomasz
lenie specjalne Toyota Kata, Michael Ballé, Orest Fiume, John Burton i Marek Piątkowski. Podczas konferen- Koch, Lean Enterprise
cji odbędzie się również polska premiera książek autorstwa zaproszonych gości. Nowe pozycje to: „Toyota Kata” Institute Polska
Mike’a Rothera oraz „Menedżer Lean” Michaela Ballé.
Organizowana od 2000 roku doroczna konferencja Lean Management jest największą i najbardziej prestiżową imprezą tego typu w Europie Środkowo-Wschodniej. Każdego roku gromadzi setki praktyków z przedsiębiorstw przemysłowych i organizacji biznesowych z kraju i zagranicy. Przyjęta od samego początku formuła konferencji oparta jest na prezentacji firm z zakresu Lean Management oraz wykładach, warsztatach i seminariach prowadzonych przez czołowych światowych ekspertów i autorytetów w zakresie efektywnego zarządzania
przedsiębiorstwem.
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www.lean.org.pl

02–03.07.2011 r.

XXXIV Międzynarodowe Targi Rolno-Przemysłowe
AGRO-TECH MINIKOWO
Miejsce imprezy: Kujawsko-Pomorski ODR, Minikowo k. Nakła
Największa wystawa rolnicza na Kujawach i Pomorzu.
W programie wystawa ciągników, maszyn rolniczych i środków
do produkcji rolnej, hodowla roślin i nasiennictwo, kolekcja roślin
uprawnych (170 odmian), aeroenergetyka, materiały budowlane, samochody, wystawa hodowlana, pokazy pracy ciągników
i maszyn rolniczych, doradztwo, konsultacje.
Impreza towarzysząca: „Dni Pola” w SDOO w Chrząstowie.
W edycji 2010 uczestniczyło 460 wystawców i 35 tys. zwiedzających
02–03.07.2011 r.

XII Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych
Miejsce imprezy: Kujawsko-Pomorski ODR, Minikowo k. Nakła
Wystawa zwierząt hodowlanych – bydła, trzody chlewnej,
owiec, kóz (ponad 350 zwierząt). Ponadto genetyka, pasze
i systemy żywienia, higiena w produkcji zwierzęcej.
Kujawsko-Pomorski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego w Minikowie
89-122 Minikowo k. Nakła n. Not.
tel. 52 386 72 23, 25, fax 52 386 72 27
e-mail:targi@kpodr.pl; www.agro-tech-minikowo.pl

FAKTY, LUDZIE, OPINIE

Maestria testów diagnostycznych
Fabryka Volkswagena w Dreźnie, gdzie powstaje montowana ręcznie luksusowa limuzyna Phaeton,
była w kwietniu miejscem prezentacji nowego modelu Toughbooka ﬁrmy Panasonic. Piąta generacja
tego tabletu, tak jak poprzednie, przeznaczona jest dla sektora transportowego – diagnostyki
wszelkich pojazdów samochodowych, od osobowych po ciężarowe i autokary
echanicy wykorzystujący go w swej pracy są władni przeprowadzać testy diagnostyczne pojazdów znajdujących się zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz warsztatów. Urządzenie zaprojektowano przy udziale największych firm motoryzacyjnych. Jego użytkownikami są między innymi DAF, FIAT, IVECO, GM, Ford, Honda, Hyundai, MAN, Volvo, Scania czy Renault Trucks.
Panasonic Toughbook jest nie tylko liderem rynku odpornych na wstrząsy, bardzo wytrzymałych komputerów, ale wręcz kreatorem jego standardów. Pierwszy Toughbook (nazwa zastrzeżona przez japoński koncern) pojawił się w 1994 roku. Od początku produkt Panasonika osiągnął znaczącą pozycję w świecie technologii mobilnej, na nowo określając możliwości w dziedzinie dostępu do danych i aplikacji w najtrudniejszych warunkach. Obecnie Panasonic Toughbook dysponuje 65-proc. udziałem w rynku tego rodzaju notebooków.
Panasonic Toughbook

M

Wymagający adresat
Urządzenie winno spełniać oczekiwania sektora transportowego, toteż ma wszystkie wejścia i porty niezbędne do przeprowadzania testów diagnostycznych, a jego opcjonalne wyposażenie w przednią i tylną kamerę umożliwia mechanikowi prowadzenie video rozmów i wykonywanie zdjęć dokumentacji elektronicznej.
Z danych technicznych tabletu warto zwrócić uwagę na 13,3-calowy wyświetlacz, podświetlany diodami LED, co zapewnia dobrą widoczność danych. Osoba przeprowadzająca diagnostykę może bez trudu przeglądać informacje, odczytywać wyniki testów czy schematów
przy ograniczonym lub ostrym świetle. Toughbook został wyposażony w dotykowy ekran rezystywny, pozwalający na łatwe wprowadzanie
danych w rękawiczkach lub posługując się na przykład długopisem. Urządzenie zapewnia mechanikowi ciągłą komunikację ze środowiskiem
zewnętrznym poprzez bezprzewodową transmisję danych (sieć LAN, Bluetooth, szerokopasmowy dostęp do Internetu w technologii 3G
i opcjonalnie moduł GPS).

Poręczny i zabezpieczony
Nowy Toughbook został wyposażony w specjalny uchwyt umożliwiający pewne, stabilne i bezpieczne trzymanie go w jednej dłoni. Tablet może być także umieszczony w stacji dokującej, co umożliwia użytkownikowi nieprzerywanie pracy. Aby chronić dostęp do danych zapisanych na komputerze, tablet został wyposażony w liczne zabezpieczenia przed kradzieżą danych i samego urządzenia, takie jak Kensington lock czy – opcjonalnie – czytnik linii papilarnych i smart card. Dodajmy, iż szybką i wydajną pracę urządzenia zapewniają druga
generacja procesora Intel Core i5 i system operacyjny Windows 7 w wersji Professional.
Przeznaczony do testowania niemal wszelkich pojazdów mechanicznych Toughbook będzie dostępny na rynku w dwóch wersjach: standardowej i zaawansowanej od grudnia 2011 roku. Zaprezentowany w Dreźnie model był w pełni gotowym do pracy urządzeniem. Rzecz
w tym, że zamówienia koncernów motoryzacyjnych sięgają tysięcy, jeśli nie dziesiątków tysięcy sztuk, toteż by zrealizować na taką skalę dostawy, trzeba dysponować towarem, czyli go wyprodukować.
AU

Rzetelni w biznesie rywalizują
Już 18 czerwca poznamy laureatów I edycji programu „Rzetelni w biznesie”. Podczas Wielkiej Gali
zostaną uhonorowane najlepsze ﬁrmy, instytucje oraz placówki zdrowia z 16 województw
ramach programu, organizowanego przez Mazowieckie Zrzeszenie Handlu, Przemysłu i Usług wraz z Naczelną Radą Zrzeszeń Handlu i Usług, przyznane zostaną certyfikaty w 4 projektach. Certyfikat Rzetelni w Biznesie przyznany będzie firmom, które z poszanowaniem zasad etycznych w biznesie spełniają kryteria wysokiej jakości organizacji pracy i zarządzania. Certyfikat Rzetelni dla Biznesu
otrzymają samorządy, które dbając o wysokie standardy, rzetelnie współpracują z inwestorami oraz partnerami biznesowymi z zachowaniem terminowości i norm etycznych. Certyfikatem Rzetelni w Ochronie Zdrowia zostaną uhonorowane zakłady opieki zdrowotnej oraz
firmy działającym w sektorze medycznym, które na każdym etapie działania kierują się etyką, profesjonalizmem, rzetelnością oraz efektywnością
zarządzania. Ostatni certyfikat Rzetelna Instytucja przypadnie instytucjom oraz jednostkom, które w swoim działaniu mają istotny wpływ
na rozwój społeczny, gospodarczy i kulturalny otoczenia, w którym funkcjonują.
Bardzo dużą wagę organizatorzy przywiązują do propagowania wzorów godnych naśladowania. Dlatego też podczas gali zostaną wręczone certyfikaty ludziom najbardziej zasłużonym dla rozwoju przedsiębiorczości, których działalność i postawa życiowa miała znaczący
wpływ na rozwój polskiej gospodarki w ostatnich latach. Nagroda ma być symbolem ludzi uczciwych i rzetelnych, na których pracodawcy
zawsze mogą liczyć.
Organizatorzy są przekonani, iż wydarzenie to na stałe wpisze się w działania służące propagowaniu etycznych zachowań w życiu i biznesie, a dzięki uhonorowanym w programie „Rzetelni w Biznesie” będzie cieszyło się wielką estymą.
I
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Energetyka wiatrowa w centrum uwagi
Po raz kolejny konferencja Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej okazała się ważnym
punktem w kalendarzu dla wszystkich osób poważnie zainteresowanych rynkiem energetyki
odnawialnej, zwłaszcza wiatrowej. Zorganizowane pod patronatem honorowym Ministerstwa
Środowiska i Ministerstwa Gospodarki wydarzenie zgromadziło blisko 700 uczestników,
w tym wielu gości zza granicy
odczas VI konferencji „Rynek energetyki wiatrowej w Polsce”, która odbyła się w dniach 12–14 kwietnia w Ożarowie Mazowieckim, wystąpienia zaprezentowało ponad 50 prelegentów w ramach 12 paneli tematycznych, poruszających wszystkie najważniejsze zagadnienia z zakresu energetyki wiatrowej. Konferencja, stanowiąca największe branżowe wydarzenie w Polsce, poświęcona była szczegółowej ocenie bieżącej sytuacji w kontekście dokonywanych na rynku zmian, postępu we wdrażaniu poprawek legislacyjnych i planów rozwoju energetyki wiatrowej w kraju. W ramach programu konferencji odbyła się Sesja Plenarna i 4 sesje tematyczne, skoncentrowane wokół biznesu
i polityki, energetyki, człowieka i środowiska oraz potencjału i przyszłości elektrowni wiatrowych.
Wyjątkowym zainteresowaniem cieszyły się towarzyszące konferencji wielkopowierzchniowe targi wystawiennicze, odbywające się w tym
roku po raz pierwszy. Na powierzchni 1500 mkw. swoją ofertę zaprezentowało blisko 30 wystawców z Polski i zagranicy. W ciągu trzech
dni w centrum wystawienniczo-targowym spotkali się inwestorzy, przedsiębiorcy oraz klienci indywidualni. Wystawcy, wśród których tradycyjnie nie zabrakło licznej reprezentacji liderów sektora – wiodących producentów, dystrybutorów i usługodawców – zaprezentowali bogatą gamę nowości rynkowych z zakresu energetyki wiatrowej. Duża frekwencja stanowiła jasny dowód, jak duża jest potrzeba organizowania tego typu wydarzeń w naszym kraju.
Podczas Gali Dinner, jaka miała miejsce 13 kwietnia w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej, rozstrzygnięto konkurs IREW – Interesująco i Rzetelnie o Energetyce Wiatrowej, skierowany do autorów publikacji prasowych i materiałów radiowo-telewizyjnych na temat energetyki wiatrowej, które prezentują zagadnienia związane z energetyką wiatrową jako czystym i odnawialnym źródłem energii najbardziej rzetelnie, interesująco i nowatorsko. Tym razem wygrała Agnieszka Molęda z TV Biznes, nagrodzona za odcinek programu „Eko i Ja”, poświęcony energetyce wiatrowej. Ponadto kapituła konkursu przyznała dwa wyróżnienia: dla Kamili Perkowskiej za artykuł „Jaja do kwadratu”,
opublikowany w miesięczniku „Rolnik Dzierżawca”, i Piotra Bińka za artykuł „Jak ekoterrorysta walczy z wiatrakiem”, który ukazał się na
łamach „Kuriera Szczecińskiego”.
I
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Gospodarni na start
Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej rozpoczyna drugą edycję konkursu Laur Gospodarności”
dla najbardziej przedsiębiorczych gmin wiejskich i wiejsko-miejskich oraz banków spółdzielczych
i organizacji pozarządowych najaktywniej wspierających inicjatywy samorządowe. Wręczenie
nagród odbędzie się 4 czerwca, podczas uroczystej gali na Zamku Królewskim w Warszawie
aur Gospodarności to pierwszy w Polsce konkurs dedykowany gminom wiejskim. Jego celem jest zwrócenie uwagi na prężną działalność samorządów na terenach wiejskich oraz podkreślenie ich zasług dla rozwoju polskiej wsi
i społeczności lokalnych. Konkurs Laur Gospodarności powstał w 2010 roku w związku z 20-leciem samorządności
w Polsce oraz 20. rocznicą działalności Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej.
– Poprzez Laur Gospodarności chcemy pokazać, że polskie gminy wiejskie mają wiele do zaoferowania. Dobra
organizacja, efektywne wykorzystanie środków unijnych, innowacyjne pomysły i racjonalne zarządzanie finansami to
atuty, które posiada niejedna gmina wiejska w Polsce. Nagradzamy najlepszych, aby służyli za wzór do naśladowania
dla innych. Doświadczenia pierwszej edycji pokazują, że konkurs jest potrzebny. W 2010 roku wzięło w nim udział ponad 200 gmin. Mam nadzieję, że zeszłoroczny, bardzo dobry wynik zostanie poprawiony – powiedział Marek Zagórski, prezes Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.
Podobnie jak w zeszłym roku, konkurs będzie się składał z 2 części. Pierwsza: Laur Gospodarności adresowana
jest do gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, które najefektywniej pozyskiwały środki i zarządzały powierzonymi im funduszami oraz zrealizowały najlepsze projekty w następujących kategoriach: rozwój przedsiębiorczości wiejskiej, rozwój kapitału społecznego, harmonijny rozwój. Dodatkową kategorią jest harmonijna współpraca samorząd–bank spółdzielczy, w której nagrodę otrzyma bank spółdzielczy (zgłoszony przez gminę bądź gminy), będący rzeczywistym partnerem gminy, aktywnie wspierającym jej projekty i angażującym się w działalność lokalnej społeczności. Ocenie podlegać będzie skala i ciągłość projektów na przestrzeni 2 lub 4 lat, w zależności od kategorii konkursowej.
Druga część konkursu, przebiegająca pod hasłem „Inspirujący Projekt Roku”, adresowana jest do organizacji pozarządowych, które
realizują projekty ujęte w Lokalnych Strategiach Rozwoju. Celem tej części konkursu jest zwrócenie uwagi na kluczowe znaczenie aktywności i współpracy między różnymi instytucjami na rzecz rozwoju lokalnych społeczności. Dodatkowo, w ramach II części konkursu zostanie przyznany Laur Honorowy – nagroda dla Lokalnej Grupy Działania szczególnie wyróżniającej się w ubiegłym roku. Nagrody finansowe
przyznawane są organizacjom wyróżnionym w konkursie wyłącznie na kontynuację nagrodzonego projektu. Organizacja pozarządowa, która zostanie laureatem II części konkursu otrzyma nagrodę w wysokości 25 tys. zł.
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Regiony razem w Świdnicy
II Ogólnopolski Kongres Regionów w tym roku przyciągnął w do Świdnicy w dniach 10–12 maja
blisko dwa tysiące gości. Mieli oni możliwość uczestnictwa w 50 sesjach panelowych i 4 sesjach
plenarnych, w tym jednej z udziałem prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, który objął
kongres honorowym patronatem. Ogłoszono też wyniki 8 rankingów samorządowych
Fot. GRZEGORZ SZYMAŃSKI/FORBES (2)

gólnopolski Kongres Regionów, przebiegający pod hasłem „Rozwój i bezpieczeństwo”, zorganizowany przez wydawnictwo Ringier Axel Springer Polska
i Miasto Świdnicę, stanowi największą okazję do rozmów samorządowców z przedstawicielami biznesu, ministerstw i agend rządowych oraz organizacjami samorządowymi i pozarządowymi, jak również do przedstawienia praktycznych rozwiązań
dla jednostek samorządowych. Dyskusje nad kondycją i kierunkiem rozwoju samorządności podzielono na kilka bloków tematycznych, takich jak polityka, ustrój
samorządowy, relacje rząd–samorząd, gospodarka, biznes, urząd–obywatel, drogi
i motoryzacja. W ponad 50 panelach dyskusyjnych wystąpiło 200 prelegentów. Podczas tegorocznego spotkania w Świdnicy ogłoszono Kartę Świdnicką, będącą zbiorem postulatów samorządowych kierowanych do ustawodawcy, mającym na celu
określenie właściwej roli samorządu terytorialnego w strukturze ustrojowej państwa
w oparciu o cztery podstawowe zasady: partycypacji, decentralizacji, samostanowienia Bronisław Komorowski, prezydent RP
i solidarności.
– honorowy patron kongresu

O

Samorządowi liderzy
W ramach 3-dniowego wydarzenia ogłoszono wyniki 8 rankingów, oceniających
różne obszary funkcjonowania samorządów. Najlepsze jednostki i ich włodarzy uhonorowano podczas uroczystego ogłoszenia wyników. W rankingu „Newsweeka” za
aktywność w ciągu minionego roku i jej efekty (dochody miasta, umiejętność pozyskiwania środków unijnych, zadłużenie, inwestycje prowadzone z budżetu oraz zdolność przyciągania inwestorów i rozwiązywania problemów społecznych oraz inwestycje
w kulturę, edukację i rekreację) nagrodzono najlepszych prezydentów miast, wśród
których liderem okazał się prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz, za którym uplasowali się gospodarz Poznania Ryszard Grobelny i Mielca – Janusz Chodorowski.
Najlepszą piętnastkę w tej kategorii zamknął prezydent Zamościa Marcin Zamoyski.
Uczestnicy jednego z paneli dyskusyjnych
Z kolei „Forbes” wyłonił miasta najbardziej atrakcyjne dla biznesu, czyli takie, które mają największe osiągnięcia w przyciąganiu przedsiębiorców, przy czym o pozycji w zestawieniu decydowała liczba nowo rejestrowanych spółek w ciągu roku, pomniejszona o likwidacje i upadłości, przeliczona na 1000 mieszkańców. Dane zebrane przez Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej posłużyły do sklasyfikowania jednostek w 4 kategoriach: miast
powyżej 300 tys. mieszkańców, miast od 150 do 300 tys. mieszkańców, miast od 50 do 150 tys. mieszkańców i miejscowości poniżej 50 tys.
mieszkańców.
„Komputer Świat” przetestował serwisy internetowe 18 miast wojewódzkich, oceniając techniczną stronę funkcjonowania serwisów oraz
funkcjonalność e-urzędów. „Auto Świat” zestawił miasta, za kryterium przyjmując ich przyjazne oblicze pod kątem kierowców. W czołówce miast wojewódzkich, które w najmniejszym stopniu utrudniają życie zmotoryzowanym mieszkańcom i przyjezdnym, znalazły się: Białystok, Toruń i Poznań. Nagrodzono również miasta najbardziej przyjazne dla biznesu według „Newsweeka”, biorąc pod uwagę jako kluczowe wskaźniki ceny gruntów i stawki podatków, jak również szereg czynników dodatkowych, jak choćby obecność specjalnej strefy ekonomicznej, czas oczekiwania na rozprawę sądową, stopę bezrobocia, płace. Ostatecznie na podstawie analizowanych kryteriów za miasto
najbardziej przyjazne biznesowi uznano Krosno. Top 10 zamknął Knurów.
Związek Powiatów Polskich uhonorował najlepsze samorządy, które najwyżej uplasowały się w sporządzanym rankingu Gmin i Powiatów,
zarządzanym na bieżąco przez ekspertów w trybie online, w którym o kolejności samorządów decydują osiągane wyniki w ocenianych obszarach działalności i zgłaszane na bieżąco zrealizowane projekty. Związek nagrodził też jednostki, które najlepiej wykorzystują energię odnawialną, a tym samym najwyżej uplasowały się w Rankingu Energii Odnawialnej. Dodatkowo rozstrzygnięto konkurs „Miasto Szans
– Miasto Zrównoważonego Rozwoju”, adresowany do wszystkich miast prezydenckich, które w skuteczny i długofalowy sposób wdrażają zasady zrównoważonego rozwoju.

Prezydent ma głos
W sesji plenarnej „Władza centralna, a władza samorządowa. Jak jest naprawdę?” uczestniczył prezydent Bronisław Komorowski, który zabierając głos, podkreślił, że samorządność i zasada decentralizacji są istotą państwa polskiego, zapisaną w konstytucji. Jako wady i problemy polskiej samorządności prezydent wskazał niechęć władz samorządowych do współpracy z mieszkańcami oraz innymi władzami lokalnymi, co może prowadzić do zaniku władzy, samorządności i całego regionu, który zamiast współpracować rywalizuje. Jednocześnie zapewnił, że będzie zabiegał, aby na poziomie rządowym wykonano prace zmierzające do zrozumienia samorządów. Bronisław Komorowski zastanawiał się też, jak najlepiej wykorzystać potencjał samorządowców, nie tracąc dystansu od konfliktu polityczno-partyjnego, który
jest istotą demokracji. – Według mnie optymalnym rozwiązaniem byłoby dopuszczenie do możliwości kandydowania samorządowców przy
jednoczesnym innym ukształtowaniu ustrojowej roli Senatu – powiedział.
I
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II Forum Innowacji w Rzeszowie
W Rzeszowie już po raz drugi Instytut Studiów Wschodnich zorganizuje Forum Innowacji.
Partnerami są Urząd Miasta Rzeszowa, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego,
BD Center oraz PARP. Umowę dotyczącą organizacji Forum podpisali: Zygmunt Berdychowski
– przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego, Tadeusz Ferenc – prezydent
Rzeszowa oraz Mirosław Karapyta – marszałek województwa podkarpackiego
Forum Innowacji odbędzie się 24 i 25 maja 2011 roku w Filharmonii Podkarpackiej. Weźmie w nim udział około dwustu uczestników
z kraju oraz z zagranicy, m.in. z Francji, Ukrainy, Izraela, Chin i Indii. Przedsięwzięcie ściśle powiązane jest z wrześniowym XXI Forum Ekonomicznym w Krynicy Zdroju (zwanym „Polskim Davos”). Tematyka rzeszowskiego Forum skupi się wokół zagadnień związanych z: lotnictwem, energetyką, informatyką, telekomunikacją oraz nanotechnologią, genetyką
i robotyką. W programie przewidziano inauguracyjną sesję plenarną, tematyczne panele dyskusyjne z udziałem reprezentantów świata biznesu,
nauki i polityki, wykład gościa specjalnego oraz ceremonię wręczania nagród „Business Innovation Award”. Swój udział w Forum zapowiedzieli już m.in. prof. Sun Fengchun – wiceprezes Instytutu Technologicznego w Pekinie, dyrektor Narodowego Laboratorium Inżynieryjnego Pojazdów
Elektrycznych oraz Gabrielle Gauthey – wiceprezes Alcatel-Lucent.
Obecny przy podpisaniu umowy Szef Rady Programowej Forum, wiceminister Skarbu Państwa Jan Bury, na konferencji prasowej powiedział:
„Innowacja jest wpisana w strategię Rzeszowa, ale dziś innowacja jest także tym obszarem, na który stawia coraz więcej regionów i rządów. Bo innowacja tworzy nowoczesne miejsca pracy i nowe technologie. Te państwa,
które postawią na rozwój innowacyjnych technologii w swojej gospodarce, tak naprawdę wygrywają bieg o przyszłość i rozwój gospodarczy swoich krajów. Podkarpacie pokazało, że potrafi robić takie innowacyjne przedsięwzięcia.” Wiceminister zaznaczył również, że Forum jest znakomitym
miejscem wymiany poglądów i opinii pomiędzy przedstawicielami świata nauki, polityki i przedsiębiorczości.
Aby przybliżyć mieszkańcom Rzeszowa najnowsze rozwiązania w zakresie telekomunikacji, organizatorzy Forum przygotowali nie lada
atrakcję. Na parkingu przed budynkiem Filharmonii zostanie uruchomione
„Miasteczko Innowacji”, w którym znane firmy telekomunikacyjne zaprezentują swoje nowości technologiczne.

II

Urząd Miasta Rzeszowa; Rynek 1, 35-064 Rzeszów
tel. +48 17 875 40 00; fax +48 17 875 41 05
e-mail: umrz@erzeszow.pl; www.rzeszow.pl

Rzeszów – stolica innowacji
Rzeszów to pełne czaru i uroku miasto, w którym historia i tradycja splata się z nowoczesnymi wyzwaniami
teraźniejszości. Strategiczne położenie w obrębie paneuropejskich korytarzy transportowych – drogowych
i lotniczych – przynosi inwestorom i miastu wymierne korzyści. Rzeszów jest stolicą Podkarpacia, największym
ośrodkiem przemysłowym, handlowo-usługowym, akademickim i kulturalnym w Polsce Południowo-Wschodniej,
wielokrotnie uhonorowany tytułem „Gmina Fair Play” oraz
Godłem „Teraz Polska”. Należy do 12 polskich miast
zrzeszonych w Unii Metropolii Polskich. Jest członkiem
Międzynarodowego Stowarzyszenia Miast EUROCITIES.

Miejsce, gdzie rodzi się sukces
• Największa w kraju dynamika rozwoju: wzrost liczby
ludności ze 159 tys. do 180 tys. oraz powiększenie
powierzchni miasta z 54 km kw. do 116,32 km kw.
(w latach 2005–2010); wzrost budżetu miasta
o 0,5 mld zł (w ciągu ostatnich 7 lat)
• Lider w pozyskiwaniu funduszy unijnych: 5 163 zł na
jednego mieszkańca
• Nowoczesne kształcenie: 60 tys. studentów i ponad
60 kierunków, m.in. jedyne w Polsce studia dla pilotów
lotnictwa cywilnego oraz aviation management
– wyłącznie w języku angielskim
• Siedziba klastrów: lotniczego (Stowarzyszenie Dolina
Lotnicza) i informatycznego (Stowarzyszenie
Informatyka Podkarpacka)
• Udogodnienia dla inwestorów: Specjalna Strefa
Ekonomiczna, Preinkubator Przedsiębiorczości,
Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny AEROPOLIS
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TARGI ENEX I ENEX NOWA ENERGIA

Szerokie spojrzenie
na energetykę
Międzynarodowe Targi Energetyki ENEX i Targi Odnawialnych Źródeł Energii ENEX
– Nowa Energia to prawdziwa gratka dla tych, którzy interesują się tendencjami
rozwojowymi energetyki i z uwagą śledzą branżowe nowinki. Tegoroczny program
imprez w halach wystawienniczych Targów Kielce miał im wiele do zaoferowania
Fot. TARGI KIELCE (2)

toiska na terenach Targów Kielce od
1 do 3 marca wypełnił najnowszy dorobek energetyki. Zaprezentowano
maszyny i urządzenia energetyczne
i elektroenergetyczne, najnowsze technologie
systemowe, kolektory słoneczne, piece opalane drewnem, kotłownie opalane biomasą,
pojazdy na biopaliwo, armaturę sieciową.
Zwiedzający mieli okazję zapoznać się z najnowocześniejszym sprzętem związanym z odnawianymi źródłami energii, wytwarzaniem,
przesyłaniem i dystrybucją energii oraz eksploatacją urządzeń energetycznych i modernizacją sieci.
Program targów jak zwykle obfitował
w wydarzenia towarzyszące, które dzięki
swej różnorodności przyciągały uwagę licznego grona wystawców i zwiedzających.
Przedsiębiorcy chętnie uczestniczyli w bezpłatnych spotkaniach brokerskich, organizowanych w ramach międzynarodowej sieci Enterprise Europe Network, będących
próbą stworzenia platformy współpracy między podmiotami oferującymi i poszukującymi technologii energetycznych oraz sposobnością do nawiązania kontaktów biznesowych
między przedstawicielami biznesu i środowiska naukowego w skali europejskiej.

S

Wymiana doświadczeń i informacji
Wiele z ponad 6 tys. osób, które odwiedziły VIII targi ENEX Nowa Energia, wzięło udział w Świętokrzyskiej Giełdzie Kooperacyjnej Nowych Technologii Energii Odnawialnej – Technologia Przyszłości, organizowanej przez Targi Kielce wspólnie ze Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu
Technologii. Jej zadaniem jest promowanie
rozwiązań wykorzystujących odnawialne
źródła energii i bazujących na innowacyjnej
myśli technologicznej. Giełda towarzysząca
Targom Odnawialnych Źródeł Energii ENEX
– Nowa Energia skierowana jest do producentów, firm handlowych i usługowych oraz
instytucji zajmujących się pozyskiwaniem
energii ze źródeł przyjaznych środowisku.
Oprócz giełdy atrakcją targów ENEX była
konferencja pt. „Efektywne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii dzięki zastosowa-
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niu nowych technologii”, nad której wartością
merytoryczną czuwały Świętokrzysko-Podkarpacki Klaster Energetyczny oraz Krajowa
Sieć Obszarów Wiejskich. Podczas spotkania
przybliżono osiągnięcia branży i przykłady dobrych praktyk mające zastosowania w instytucjach i przedsiębiorstwach zagranicznych
i polskich w zakresie energetyki odnawialnej.
Omówiono między innymi zagadnienia związane z polityką Unii Europejskiej i Polski do-

tyczącą energetycznego wykorzystania biomasy, kluczowe aspekty procesu przygotowania i realizacji inwestycji biomasowych, krajowe uwarunkowania wykorzystania OZE.
Przedmiotem dyskusji były też przedstawione przykłady projektów modernizacji kotłowni instytucji publicznych. Ponadto uczestnicy spotkania mieli okazję zapoznać się bliżej z ofertą firm działających w obszarze OZE.
W ramach programu giełdy i targów ENEX

Nagrody i wyróżnienia przyznane podczas targów ENEX 2011 i ENEX
– Nowa Energia 2011
Medale Targów Kielce:
• ENERGOINSTAL SA z Katowic
– za kotłowe rury ożebrowane spawane
laserowo
• KOWA Wacław Koniuch z Nowego
Wiśnicza – za palnik, komorę paleniskową
firmy KOWA, kocioł c.o. ECONOMIC-BIO
z podajnikiem z ruchomą podłogą firmy KOWA
Wyróżnienia Targów Kielce:
• ZPUE SA z Włoszczowy – za rozdzielnicę
średniego napięcia „pole wyłącznikowe
Rotoblok VCB”
• ZENEKO Zbigniew Nędzyński
ze Stalowej Woli – za paraboliczny,
próżniowy kolektor słoneczny
• NOEL Wymienniki Ciepła z Wrocławia
– za pojemnościowy wielofunkcyjny
wymiennik ciepła (model 400/2W)
• WROPOL ENGINEERING Józef Korsak
z Miękini – za BISON III Speedy 500
– hydrauliczną prasę brykietującą do
biomasy z multiplikacją prędkości
Medale Targów Kielce za aranżację stoiska:
• TAURON - POŁUDNIOWY KONCERN
ENERGETYCZNY SA, Katowice

• PKP Energetyka SA, Warszawa
Wyróżnienia Targów Kielce za aranżację
stoiska:
• ENEA SA, Poznań
• VIESSMANN Sp. z o.o., Wrocław
Laureaci konkursu Technologia Przyszłości:
• H. Cegielski – Poznań – za elektrownie
kogeneracyjną, działającą na nieczyszczony
olej palmowy
• ASKET – Poznań – za brykieciarki
i rozdrabniacze agrobiomasy
wilgotnej
• WAT – Karol Teliga – za produkt AEROVIT
wyróżnienia:
• Ferrox Sp. z o.o.
• Plus New Tech
• ENER-G Polska Sp. z o.o.
• Oventrop Sp. z o.o.
• Firma Techniczno-Handlowa EKO-EN
Zdzisław Kasela
• ZENKO – Zbigniew Nedzyński
• Linia Szycia
• POLI – FARM Sp. z o.o.
• Rynkowa Agencja Świętokrzyska

TARGI ENEX I ENEX NOWA ENERGIA
rozstrzygnięto konkurs Technologia Przyszłości, odbywający się pod patronatem wojewody świętokrzyskiego, marszałka województwa świętokrzyskiego i przewodniczącego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Wyłonieni laureaci mogą poszczycić się
technologiami najlepiej rokującymi na dynamiczny rozwój w najbliższej przyszłości sektora energetyki.

Raporty, prognozy, dyskusje
W tym roku w ramach targów odbyły się
liczne konferencje i warsztaty branżowe poświęcone konkretnym zagadnieniom związanym z obszarem energetyki. Program pełen był
zróżnicowanych propozycji, wśród których
każdy z uczestników mógł wybrać najbardziej
interesującą go dziedzinę i korzystając z obecności ekspertów zaczerpnąć fachowej wiedzy,
a przy okazji przedyskutować temat z innymi
działaczami z branży. Wiele interesujących
kwestii poruszono podczas podzielonej na
2 dni XI konferencji „Odnawialne źródła
energii – ENEX 2011”. Przedstawiciel Departamentu Rynków Rolnych z Ministerstwa
Rolnictwa i Rozwoju Wsi omówił „Energetyczne wykorzystanie biomasy rolniczej w polityce Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju
Wsi”, zaś dyrektor Departamentu Energetyki Ministerstwa Gospodarki przybliżył główne założenia „Krajowego Planu działań w zakresie OZE”. Przedsiębiorcy skupili się na prak-

tycznych rozwiązaniach, zarówno tych sprawdzonych i dotychczasowych stosowanych, jak
i tych, które stanowią przyszłość energetyki.
Prezes Zarządu Mela Invest Sp z o.o. i przedstawiciel firmy ROTA Giulio Piantini poświęcili
wystąpienie doświadczeniom, realnym kosztom i opłacalności produkcji biogazowni rolniczej w Polsce. Jerzy Watrakiewicz omówił
współspalanie biomasy na przykładzie Zespołu
Elektrowni Ostrołęka, a Mirosław Bujnowski
– spalanie biomasy w Elektrociepłowni Białystok. Polskie doświadczenia można było
skonfrontować z zagranicznymi praktykami,
między innymi dzięki wystąpieniu Michaela
Seifferta, reprezentującego Deutsches BiomasseForschungsZentrum, który przedstawił
stan obecny i tendencje rozwojowe rynku biogazu w Niemczech. Słuchacze zapoznali się
też z doświadczenia firmy Vattenfall w spalaniu
biomasy w Polsce i w Szwecji oraz praktykami spalania słomy w kotłach na bazie doświadczeń duńskich.
Odrębne referaty poświęcono raportom
i prognozom odnośnie poszczególnych obszarów energetyki. Prezes Krajowego Zarządu
Gospodarki Wodnej Leszek Karwowski
przedstawił stan i perspektywy rozwoju energetyki wodnej w Polsce, Aneta Więcka z Instytutu Energetyki Odnawialnej EC BREC
omówiła teraźniejszość i prognozy dla energetyki solarnej w warunkach krajowych, a prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej Grze-

ul. Wróblowicka 3, Lutynia, 55-330 Miękinia
tel. (71) 317 12 18, fax (71) 317 77 35
hydraulika@wropol.pl
www.wropol.pl

WROPOL ENGINEERING funkcjonuje na rynku krajowym
i zagranicznym od 1985 roku. Specjalizuje się w produkcji:
- siłowników hydraulicznych różnych typów
- podpór hydraulicznych
- multiplikatorów hydraulicznych
- zaworów hydraulicznych (ZO, ZZ, ZDZ, ZSZ)
- agregatów hydraulicznych
- układów sterowań hydraulicznych i elektronicznych
- pras i linii do brykietowania biomasy.
Optymalizację wyrobów w zakresie konstrukcji, wytrzymałości, pokryć technicznych i ochronnych ﬁrma prowadzi przy
udziale ośrodków naukowo-badawczych, m.in.: Instytutu
Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie oraz Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Wrocławskiej.
Najwyższa jakość materiałów i komponentów użytych do
budowy w połączeniu z nowoczesną technologią wytwarzania,
popartą wysoką jakością gwarantowaną certyﬁkatem
ISO 9001, pozwalają budować ﬁrmie urządzenia najwyższej
klasy.

gorz Wiśniewski przedłożył wizję rozwoju
energetyki wiatrowej. Szczegółowe kwestie
z tych dziedzin można było zgłębić, uczestnicząc w forach tematycznych: Forum Solar+, Forum energetyki wiatrowej, Forum
pomp ciepła.
Rolnicy, przedsiębiorcy i samorządowcy
mieli okazję zapoznać się z praktycznymi
aspektami budowy biogazowi podczas warsztatów specjalistycznych, gdzie zapoznali się
nie tylko z możliwościami technologii suchej
i mokrej, lecz także z rządowym programem
wsparcia Biogaz 2020, aktualną sytuacją inwestorów oraz możliwościami finansowania
budowy biogazowni. Do nich adresowane
były również warsztaty „Energia z biomasy
w praktyce 2011”, poświęcone praktycznym
aspektom produkcji, przetwarzaniu i zastosowaniu biomasy oraz kompleksowemu wykorzystaniu różnych źródeł energii odnawialnej we współczesnym domu.
Ciekawą propozycją była też konferencja
„Renesans Energetyki Jądrowej”, podczas której dyskutowano nad perspektywami rozwoju energetyki jądrowej i jej wpływie na środowisko. Oprócz ekspozycji, warsztatów
i konferencji naukowych na gości targów
ENEX czekała uroczysta gala, połączona
z ceremonią wręczenia medali i wyróżnień
Targów Kielce oraz sprzyjający branżowej integracji bankiet w Hotelu Kongresowym
– City Core.
I

BUD-GRYF

Energooszczędnie
i praktycznie
W tym roku Międzynarodowe Targi Budowlane BUD-GRYF Szczecin odbyły się
po raz 20., a towarzyszyły im 15. Targi Energii Konwencjonalnej i Odnawialnej
ENERGIA. Na obu imprezach ofertę zaprezentowało na 8 tys. mkw. 250 ﬁrm,
a na uczestników targów czekały liczne atrakcje i spotkania branżowe,
dające pełniejszy obraz stanu budownictwa
Laureaci konkursu
Wyróżniony Wyrób
medale:
• HOMIQ z Lusowa – za system HOMIQ
• YARD ze Szczecina – za Alabaster
Membrana Z
• Falenczyk Kotły, Kominy, Filtry Lucjan
Falenczyk z Dziemionnej
– za samowystarczalny kompleks do
produkcji brykietu ze słomy oraz kotły
z podajnikami na biomasę do ogrzewania
obiektów użyteczności publicznej, osiedli
mieszkaniowych i domków jednorodzinnych
• Maciej Burdzy Technika Zduńska
i Kominkowa ze Szczecina
– za piecokominek obudowany techniką
zduńską
wyróżnienia:
• M-Therm-24V Stanisław Krupa
ze Świdwina – za 24-voltowe ogrzewanie
podłogowe, ścienne i stropowe dla
domów i innych obiektów użyteczności
publicznej w systemie
z turbiną wiatrową
• LAKMA SAT z Cieszyna
– za tynki Porolit
• ARBET Bartosik, Czenicki, Funke,
Kuncer, Muzyczuk SJ z Koszalina
– za styropian Grafit EPS 032
• INTER-GRĄD z Sowna – za zestaw
wyrobów do wykonywania tynków
wewnątrz i na zewnątrz budynków
• YARD ze Szczecina – za alabaster
– białą gładź gipsową
• LOGEM Michał Ksepko ze Szczecina
– za izolacyjną pianę do natrysku
hydrodynamicznego „SEALECTION 500”
w systemie z rusztem
drewnianym/stalowym i płytą

Laureaci Godła „Złoty Kask”
• BARBOR ze Skowarcza – za krzyżowe
wymienniki ciepła
• LAKMA SAT z Cieszyna – za tynki Perlit
• Domek z Radłowa k/Ostrowa
Wielkopolskiego – za konstrukcję domów
energooszczędnych w szkielecie
drewnianym

16 Fakty

UD-GRYF Szczecin to największa
targowa impreza branży budowlanej w Polsce północno-zachodniej,
której rangę podkreśla patronat
honorowy Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Gospodarki, wojewody zachodniopomorskiego, prezydent Szczecina, marszałka województwa zachodniopomorskiego,
Polskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Budownictwa.

B

Kontakty na wyciągnięcie ręki
Jubileuszowa edycja targów tradycyjnie
przyciągnęła firmy oferujące asortyment
budowlany i wykończeniowy, narzędzia,
maszyny, wyroby z kamienia, betonu i drewna oraz technologie pozyskiwania i wykorzystywania energii ze źródeł odnawialnych
i konwencjonalnych. Ich ekspozycje odwiedziło blisko 9 tys. osób zainteresowanych
sprawdzonymi rozwiązaniami i nowościami
rynkowymi, wpisującymi się w budowlane
trendy. Atutem targów były nie tylko różnorodność oferty i profesjonalne przygotowanie stoisk, lecz także obecność ekspertów, którzy służyli swą fachową wiedzą i starali się
jak najpełniej rozjaśniać interesujące uczestników targów kwestie i udzielać praktycznych
porad. Wysoka frekwencja szła w parze z imponującą powierzchnią wystawienniczą, oddaną do dyspozycji uczestnikom targów, która zwiększyła się o 26 proc. w stosunku do
roku 2010.
Wystawcy targów BUD-GRYF mieli
możliwość zaprezentować się na tle konkurencji, promując swoją ofertę i wzmacniając
wizerunek, jednocześnie zyskując sposobność
do nawiązania kontaktów biznesowych i zainicjowania współpracy z potencjalnymi partnerami obecnymi na targach. Doskonałą
okazją do pozyskania kontrahentów i zapoczątkowania przyszłościowych projektów
była Międzynarodowa Giełda Kooperacyjna
zorganizowana przez ośrodek Enterprise
Europe Network przy Zachodniopomorskim Stowarzyszeniu Rozwoju Gospodar-

Jedno ze stoisk targowych
czego – SCP, we współpracy z Międzynarodowymi Targami Szczecińskimi. Formuła
giełdy, polegająca na rozmowach biznesowych
między przedsiębiorcami z kraju i z zagranicy, między innymi z Niemiec, Hiszpanii,
Turcji, Szwecji, Portugalii, przyciągnęła ponad 70 firm, zainteresowanych ożywieniem
dotychczasowej współpracy i poszerzeniem
sieci kontaktów z dostawcami, podwykonawcami i klientami, a w dalszej perspektywie pozyskaniem nowych zleceń. Propozycja
ograniczonych czasowo spotkań, trwających maksymalnie 30 minut, służy nawiązaniu kontaktów i szybkiej wymianie konkretnych informacji z jak największą liczbą potencjalnych partnerów działających na rynku międzynarodowym.

Branża debatuje
Uczestnicy targów BUD-GRYF mieli
również możliwość przyjrzenia się demonstracyjnej ekspozycji w ramach projektu
„Dom niskoenergetyczny”. Dzięki pokazowej
wersji przekroju domu, zbudowanego w hali
Międzynarodowych Targów Szczecińskich we
współpracy z producentami energooszczędnych materiałów budowlanych, w hali MTS
przygotowano prezentację, dzięki której można było w praktyce zobaczyć jakie materiały
są stosowane i w jakiej kolejności, aby poszczególne warstwy budowli spełniały założenia domu niskoenergetycznego. Dopełnieniem pokazowej wersji obiektu były seminaria, w które zaangażowali się eksperci

BUD-GRYF
z firm biorących udział w projekcie. Przedstawili oni materiały stosowane w budownictwie energooszczędnym, rozwiązania i
systemy nowej generacji oraz szczegółowe
kwestie związane z budową domu pasywnego. Dzięki temu podczas targów można
było nie tylko zobaczyć wszystkie elementy
konstrukcyjne domu niskoenergetycznego, lecz
także poradzić się fachowców i dopytać o
szczegóły konstrukcji oraz zastosowane materiały i technologie. Budownictwo pasywne
było również jednym z tematów poruszanych
podczas konferencji naukowo-technicznej
„Odnawialne źródła energii szansą zrównoważonego rozwoju regionu”, jaka miała
miejsce w ramach targów ENERGIA, odbywających się równolegle do BUD-GRYF-u.
Przedstawiciele samorządów oraz firm z
branży energetycznej z całej Polski dyskutowali między innymi o projekcie ustawy o efektywności energetycznej i problemach związanych z budownictwem pasywnym, istotnych
dla zrównoważonego rozwoju i branży.
Ważnym punktem programu targów
było Forum Budowlane, skierowane do
przedstawicieli izb branżowych, stowarzyszeń,
środowiska akademickiego, szkolnictwa zawodowego, administracji samorządowej oraz
przedsiębiorców zaangażowanych w funkcjonowanie branży budowlanej. Gościem
specjalnym spotkania zorganizowanego przez
Zachodniopomorską Okręgową Izbę Inży-

nierów Budownictwa, Międzynarodowe Targi Szczecińskie oraz Północną Izbę Gospodarczą był podsekretarz stanu w Ministerstwie
Infrastruktury Piotr Styczeń, który omówił wybrane zagadnienia związane z praktyką funkcjonowania ustawy Prawo budowlane. Uwagi i zastrzeżenia do ustawy przedstawili wiceprzewodniczący Rady Okręgowej Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Stanisław Malec oraz
przedstawiciel Kancelarii Radców Prawnych, Nosowski, Konratowski i Wspólnicy. Innym tematem przewodnim Forum, związanym z legislacją, była ustawa Prawo zamówień publicznych, której niedogodności dla
sektora budownictwa streściła Bożena Hawrylczuk – przewodnicząca Komisji Budownictwa Klastra Budowlanego Północnej Izby
Gospodarczej. Z kolei wiceprezes zarządu Ciroko Sp. z o.o. Wojciech Ciuruś skupił się na
innej kwestii, równie ważnej z punktu widzenia
rozwoju branży, a mianowicie tematyce
kształcenia studentów wydziałów budownictwa na uczelniach technicznych i przygotowania absolwenta do zawodu.

Piękno dla domu,
laur dla najlepszych
Oprócz oferty deweloperów, architektów
i inwestorów zwiedzający targi mieli okazję
zapoznać się z projektem „Piękno zaklęte
w kamieniu”, mającym na celu przybliżenie

możliwości zastosowania kamienia naturalnego w domach i walorów marmuru, granitu, trawertynu, piaskowca w aranżacji
przestrzeni zarówno we wnętrzach, jak i na
tarasie i w ogrodzie. Wiedzą praktyczną
oraz pomysłami na zagospodarowanie domowego otoczenia z wykorzystaniem kamienia dzielili się przedstawiciele firm: Lastrico, Amara, Kominki Steel-Art i Studia
ATRE Dagmara Stacewicz, którzy podpowiadali również, jak pielęgnować kamień,
przedstawiając atuty poszczególnych środków specjalistycznych.
Wyczekiwanym przez wystawców punktem targów był wieczorny bankiet, połączony z ogłoszeniem wyników konkursów Wyróżniony Wyrób i Godło Złoty Kask. Oprócz
wystawców prezentujących najlepsze rozwiązania dla budownictwa trzy specjalne
odznaczenia przypadły organizatorowi. Minister Infrastruktury Cezary Grabarczyk wyróżnił Międzynarodowe Targi Szczecińskie
statuetką z okazji jubileuszu targów BUDGRYF, a Polska Izba Przemysłowo-Handlowa Budownictwa uhonorowała je Honorowym Godłem Złoty Kask. Ponadto prezydent
Bronisław Komorowski przyznał srebrne
medale za długoletnią służbę Małgorzacie Lis
– Dyrektor Generalnej MTS i Oldze Szynkowskiej – głównemu specjaliście ds. organizacji imprez, od 16 lat koordynującej organizację targów BUD-GRYF.
I

Mieszkaj z DOMkiem
Energooszczędne, tanie w użytkowaniu, ekspresowo budowane, a przy
tym trwałe oraz perfekcyjnie wykonane – tak w skrócie można określić
domy prefabrykowane w technologii szkieletowej radłowskiej ﬁrmy DOMek
adłowska ﬁrma od ponad 20 lat buduje domy w technologii szkieletowej, stale doskonaląc ich jakość
– wdrożone procedury zarządzania
przedsiębiorstwem pozwoliły uzyskać prestiżowy certyﬁkat ISO 9001.
Dom prefabrykowany w technologii
szkieletowej jest tańszy w użytkowaniu niż
dom budowany metodą tradycyjną. Ponadto charakteryzuje się on bardzo dobrą izolacją cieplną i akustyczną, a montowany w każdym budynku system rekuperacji (wentylacja
mechaniczna, polegająca na wymianie „zużytego”, domowego powietrza na świeże z zewnątrz, bez strat ciepła) dodatkowo obniża
koszty ogrzewania. Zastosowana technologia znacznie skraca cały proces inwestycyjny.
Wystarczą 3 miesiące, aby klient wprowadził
się do nowego, wymarzonego domu.
W technologii prefabrykowanego szkieletu drewnianego wszystkie elementy poza
fundamentem są produkowane w fabryce, pod
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Bursztyn – rodzinny dom za „200 tys.”
ścisłą kontrolą ludzi, systemu informatycznego
i wdrożonych procedur jakościowych. W ciągu kilku dni powstaje z nich gotowy dom.
– Nasi architekci tworzą od podstaw nowe
projekty lub adaptują projekt dostarczony
przez klienta. W ofercie mamy też liczne projekty gotowe, a postawiony dom oddajemy
klientowi w stanie deweloperskim – mówi Sławomir Perliński, dyrektor marketingu i sprzedaży w firmie DOMek.
Wbrew obawom klientów Perliński uspokaja: – Niebezpieczeństwo pożaru jest takie

samo jak w domu murowanym. Wiedzę i doświadczenie uzyskane przy budowie domów wielorodzinnych, gdzie wymagania
przeciwpożarowe są bardzo wysokie, wykorzystujemy w budowie domów jednorodzinnych, stosując takie same certyfikowane
materiały oraz odpowiednio przygotowane
drewno. Co więcej, nasze domy mogą powstawać nawet na „trudnym” terenie: podmokłym, gliniastym, górzystym, a na każdy
postawiony obiekt udzielamy 30-letniej gwarancji.
Mocną stroną firmy jest eksport. Jej
domy stoją we Francji, Niemczech, Szwecji,
Finlandii, na Cyprze. W Polsce popyt na ofertę DOMku też systematycznie rośnie. – Zainteresowanie i zadowolenie klientów daje
nam satysfakcję i pozwala śmiało patrzeć
w przyszłość – podsumowuje Sławomir Perliński.
www.domek.com.pl
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Budownictwo
w zgodzie z naturą
Uwaga XVIII edycji Targów Budownictwa INTERBUD skoncentrowała się głównie na
tematyce budownictwa zrównoważonego oraz naturalnych źródłach pozyskiwania
energii – zagadnieniach kluczowych dla rozwoju branży stającej się coraz bardziej eko
Fot. ARCHIWUM ORGANIZATORA (3)

argi INTERBUD od lat cieszą się
popularnością i uznaniem jako źródło wiedzy na temat kondycji budownictwa, kierunków jego rozwoju i osiągnięć przedsiębiorców, będących
odzwierciedleniem bieżącej i przyszłej sytuacji rynkowej. Coroczne spotkanie branży stanowi inspirację i skarbnicę fachowej wiedzy
oraz praktycznych wskazówek i rozwiązań dla
inwestorów, a przy tym okazję do nawiązania kontaktów biznesowych i przyszłościowej
współpracy.
Targi odbywające się pod honorowym patronatem Ministerstwa Infrastruktury, wojewody łódzkiego, prezydenta miasta Łodzi
i Polskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Budownictwa przyciągnęły do Łodzi 326 wystawców i 13800 zwiedzających żywo zainteresowanych problematyką branżową, bieżącym dorobkiem przedsiębiorców działających w jej obrębie oraz trendami rynkowymi.

T

Eko znaczy przyszłość
Właśnie nowinkom i tendencjom rozwojowym budownictwa poświęcono szczególnie dużo uwagi, a tematy z nimi związane były najczęstszym przedmiotem pytań, rozmów i debat, jakie można było usłyszeć na terenie wystawienniczym w dniach 17–20 lutego. Uczestnicy targów i towarzyszących im
konferencji przekonywali, że ekobudownictwo
jest nie tylko modne, ale przede wszystkim
opłacalne, czego najlepszym przykładem są
zmiany obserwowane w obrębie OZE. Trendowi sprzyjają programy dofinansowania inwestycji w alternatywne źródła pozyskiwania
energii oraz atrakcyjne linie kredytowe proponowane przez banki. Efektem są coraz to
nowocześniejsze, a przy tym szybko zyskujące
na popularności pompy ciepła, panele i kolektory solarne, będące ilustracją innowacyjności w budownictwie, cenionej nie tylko przez
branżę, lecz także ekspertów śledzących postęp rynkowy.
Alternatywne formy pozyskiwania energii znalazły się również w programie VII Forum Budownictwa Wiejskiego, w ramach którego rolnicy mogli dowiedzieć się, w jaki sposób zbudować własną małą biogazownię, jakie kolektory słoneczne zastosować w domach, a także uzyskać informacje, czy wła-
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sna elektrownia wiatrowa może zastąpić
konwencjonalne źródła energii. Te, jak i inne
aspekty organizacji przestrzeni domowej łączącej funkcje mieszkalne z siedzibą przedsiębiorstwa stanowią bowiem kluczowe decyzje inwestorskie, przekładające się nie tylko na komfort użytkowników, lecz także na
późniejsze koszty eksploatacji.
Ponadto na targach zaprezentowano
nowatorski projekt Grupy Cohabitat – prototyp pierwszego w Polsce, eksperymentalnego
budynku autonomicznego Solar Habitat
w kształcie kopuły, który sam: reguluje klimat,
gromadzi i oczyszcza wodę, przetwarza ścieki i odpady oraz produkuje żywność i energię, tym samym wpisując się w nurt budownictwa pod hasłem „W zgodzie z naturą”, przy
znacznym obniżeniu kosztów eksploatacyjnych domów. W nurcie rozwiązań budownictwa naturalnego pozostawały też cieszące się zainteresowaniem prelekcje poświęco-

ne budownictwu z gliny, słomy, drewna i ziemi, nawiązującemu do dawnej techniki w całkiem nowej odsłonie, z wykorzystaniem nowych technologii.

Od ogółu do szczegółu
Tematyka dorobku i perspektyw dla budownictwa zgodnego z zasadami ekologii,
choć dominująca, nie przyćmiła innych istotnych dla branży zagadnień poruszanych w ramach zorganizowanych spotkań. Przykładem
choćby prezentacja „Daj szansę swojej firmie”,
poprowadzona przez przedstawicieli Departamentu ds. Polityki Regionalnej Urzędu
Marszałkowskiego i Centrum Obsługi Przedsiębiorcy, od których przedsiębiorcy mogli uzyskać wiadomości na temat finansowania
w bieżącym roku firm działających w regionie łódzkim z funduszy unijnych. Po raz trzynasty w trakcie targów INTERBUD odbyła
się ogólnopolska konferencja poświęcona

INTERBUD 2011
Laureaci XVIII Targów Budownictwa INTERBUD
Złote Medale Targów:
P.P.H.U. STROPEX – za strop gęstożebrowy Stropex wzbogacony o kształtki wieńcowe
i nadproża
TIBEX Sp. z o.o. – za pompę ciepła Vitocal 200-S produkowaną przez firmę Viessmann Werke
GmbH&Co KG typu powietrze/woda do ogrzewania i chłodzenia budynków oraz ogrzewania
wody użytkowej
P.P.U.H. KEKBUD – za kolektor cieczowy próżniowy KSR 10 produkowany przez Hewalex
Leszek Skiba Bestwinka o wysokim współczynniku sprawności i wszechstronnej możliwości
montażu
Wyróżnienia Targów:
ATHENASOFT Sp. z o.o. – za ogólnopolską bazę cen w budownictwie Intercenbud dostępną
w systemie online
RUUKI POLSKA Sp.z o.o. – za blachę dachówkową Finnera
VDS EUROPE Sp. z o.o. – za różnorodne zastosowania i nowatorstwo rozwiązań wielofunkcyjnego modułu mobilnego MobilHome
FINNDOMO Sonkajärvi – za ofertę budownictwa niskoenergetycznego z programem finansowania Banku Ochrony Środowiska
Nagroda Wojewody Łódzkiego:
Zielone Oczyszczalnie – za przydomową oczyszczalnię ścieków Traidenis
Nagroda Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego:
P.P.H.U. PETECKI – za drzwi zewnętrzne z tworzywa najnowszej generacji Rau – Fibro – system drzwiowy Geneo ze specjalnie zaprojektowanymi ukrytymi zawiasami dedykowane dla budownictwa pasywnego i niskoenergetycznego
Godło Złoty Kask Polskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Budownictwa:
SOPEXIM Sp. z o.o. – za elastyczną matę do izolacji cieplnej Steico – Flex – alternatywę dla
wełny mineralnej
P.P.H.U. PETECKI – za drzwi zewnętrzne z tworzywa najnowszej generacji Rau – Fibro – system drzwiowy Geneo ze specjalnie zaprojektowanymi ukrytymi zawiasami dedykowane dla budownictwa pasywnego i niskoenergetycznego

budownictwu społecznemu z udziałem blisko
80 przedstawicieli Towarzystw Budownictwa
Społecznego. Tym razem referenci skupili się
na kwestiach związanych z inwestycjami finansowymi i remontami zasobów mieszkaniowych.
Interesującym z punktu widzenia przedsiębiorców z branży zagadnieniem, któremu
poświęcono uwagę podczas łódzkich targów,
było także bezpieczeństwo pracy w firmach
budowlanych, a zwłaszcza organizacja pracy na wysokości oraz prowadzenie prac przy
wykopach, czyli obszary najbardziej narażone na występowanie wypadków śmiertelnych. Uczestnicy Forum Bezpieczeństwa
Pracy wraz z przedstawicielami Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi zastanawiali się nad możliwościami poprawy sytuacji
i redukcji czynników ryzyka w praktyce zawodowej.
W ramach bardziej szczegółowych tematów zaprezentowanych na targach odbył
się panel poświęcony projektowi i realizacji
praktycznej, a przy tym stylowej łazienki, będący inspirującym źródłem porad i wyjaśnień
począwszy od stanu surowego po położenie
płytek oraz gotowych rozwiązań, które mogą
okazać się przydatne w zagospodarowaniu
przestrzeni łazienki. Kolejny panel stanowił
przegląd przyjaznych technik grzewczych
najlepiej odpowiadających indywidualnym potrzebom.
I

Przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków Traidenis – nowość na rynku
Firma Zielone Oczyszczalnie stara się wyszukiwać dla swoich klientów jak najkorzystniejsze
rozwiązania ich problemów. Dlatego polecamy wszystkim technologię oczyszczania ścieków Traidenis korzystającą z napowietrzanego osadu czynnego, wspomaganego złożem zanurzonym zamkniętym w stożkowym osadniku Imhoffa.
Rozwiązanie to jest korzystne z punktu widzenia właściciela, gdyż obsługa urządzenia nie
jest wymagająca, a certyﬁkat CE zapewnia zgodność z przepisami na długie lata.

Główne zalety rozwiązania:
• brak sterowania (zaworów, pomp, mikroprocesorów), co w praktyce
oznacza, że do oczyszczalni wystarczy „zajrzeć” tylko 2–3 razy w roku,
• brak ruchomych elementów mechanicznych, pomp itp. zapewnia
długoletnią niezawodność urządzenia,
• bardzo duża wytrzymałość mechaniczna, pozwalająca na montaż
oczyszczalni bez żadnych zabezpieczeń w trudnych warunkach
wodno-glebowych i w ciągach komunikacyjnych
(np. podjazdy do garażu),
• obsługa sprowadza się do wybrania osadu nadmiernego raz albo dwa
razy w roku, bez potrzeby okresowego mycia, płukania itp.,

Takie podejście do rozwiązywania problemów
zostało docenione. Nasza ﬁrma zdobyła nagrodę wojewody łódzkiego i wyróżnienie laur
Instalatora na targach Interbud.
Proponowane przez nas rozwiązanie daje
państwu rzecz najważniejszą – święty spokój.

• przyjęta technologia zapewnia całkowitą bezzapachowość oczyszczalni
i rozsączu,
• oczyszczona woda ze względu na swój skład jest łatwa do rozsączenia,
• oczyszczalnia mieści się w jednym zbiorniku, a przy tym nie wymaga
dużej powierzchni do rozsączenia (nie jest stosowany drenaż), co jest
szczególnie ważne w przypadku małych działek,
• koszt oczyszczenia m3 ścieku dla przeciętnego domu jednorodzinnego
waha się od 1,8 do 2,6 zł (w zależności od ich ilości) – znacznie mniej
niż w kanalizacji komunalnej,
• mamy pewność, że naprawdę chronimy środowisko, nie przelewając
nieczystości w głąb gleby.

Zielone Oczyszczalnie Marta Durka
ul. Warszawska 16B, 98-100 Łask, tel. 668 253 947
biuro@zieloneoczyszczalnie.pl
www.zieloneoczyszczalnie.pl

LAURY BUILDERA

Laury dla liderów
budownictwa
Po raz kolejny redakcja i Rada Programowa Buildera przyznały wyróżnienia
Budowlana Firma Roku i Laury Buildera za osiągnięcia na polu krajowego
budownictwa, tym razem w roku 2010, oraz statuetki Polskiego Herkulesa
za całokształt działalności wybitnych przedstawicieli branży, mających znaczący
wkład w rozwój jednego z kluczowych sektorów gospodarki
aurami Buildera corocznie wyróżniane są ﬁrmy, instytucje, organizacje i uczelnie wyższe działające na
rzecz branży budowlanej i wspierające ją swoją wiedzą, technologiami oraz
usługami. Z kolei tytuł „Budowlanej Firmy
Roku” przypada podmiotom, które działając
na rynku budowlanym, mogą poszczycić
się imponującymi wynikami i wskaźnikami dynamicznego rozwoju, które wpływają na
osiągniętą pozycję, oraz menedżerom tych
ﬁrm w dowód uznania dla skutecznego pokierowania rozwojem i zarządzania przekładającego się na sukcesy rynkowe. Jednocześnie Budowlana Firma Roku jest nominacją
do statuetki Polski Herkules w kolejnym
roku, która to nagroda stanowi zwieńczenie
dotychczasowej pracy i zaangażowania, których efekty nie pozostają bez wpływu na kondycję i rozwój branży budowlanej.
VIII Galę Buildera, podsumowującą najnowsze konkursy budowlane, jaka miała
miejsce 2 marca 2011 roku w Pałacu Lubomirskich w Warszawie, zainicjował koncert zespołu Night Life, który od samego początku
wprowadził gości w dobry nastrój. Po występie
uroczystość oficjalnie otworzył przewodniczący Rady Programowej Buildera i kapituły wyróżnień prof. zw. dr inż. Kazimierz Szulborski, zwracając w swym przemówieniu
uwagę na fakt, że dzięki wyróżnionym firmom
Polska jest największym placem budowy
w Europie, realizując wszystkie rodzaje obiektów budowlanych, a wyróżnione firmy zweryfikowała nie tyle kapituła, co sam rynek.
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
Robert Dziwiński podkreślał, że budownictwo infrastrukturalne ciągnie polską gospodarkę, laureat statuetki Polskiego Herkulesa
z 2008 roku Marek Michałowski z uznaniem
mówił o dobrej kondycji budownictwa
w 2010 roku, wskazując na 3-proc. wzrost,
który szczególnie cieszy w obliczu niestabilnej sytuacji branży w Europie, a zarazem pozwala z optymizmem patrzeć w przyszłość,
co potwierdza dobry początek roku 2011.
Centralną uroczystość wręczenia nagród śledziło liczne grono oczekujących na
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Laureaci statuetek Polski Herkules

Prof. zw. dr hab. inż. Kazimierz Szulborski
– laureat Złotego Herkulesa 2010
werdykt przedsiębiorców oraz gości, żywo zainteresowanych osiągnięciami i kierunkami
rozwoju budownictwa. VIII Gala Buildera
zgromadziła ponad 150 osób, w tym branżowych liderów, przedstawicieli firm z otoczenia budownictwa oraz reprezentantów instytucji państwowych i środowiska akademickiego.
Uroczystość prowadzili redaktor naczelna „Buildera” Danuta Burzyńska i szef
biura marketingu i reklamy Dominik Suwiń-

Fot. PWB MEDIA (2)

ski, zaś nagrody wręczali zwycięzcom Polscy
Herkulesi z ubiegłych lat: Marek Michałowski (Budimex) i Andrzej Kozłowski (Ulma
Construcction) oraz przedstawicielka firmy
Bosh, będącej głównym sponsorem gali,
Krystyna Boczkowska, Główny Inspektor
Nadzoru Budowlanego Robert Dziwiński
i prezes PWB Media – wydawcy „Buildera”
– Marek Zdziebłowski. Ogółem Laurami Buildera uhonorowano 7 przedsiębiorstw, wyróżnieniem Budowlana Firma Roku – 21 firm
i ich mendżerów, a statuetką Polskiego Herkulesa 6 zarządców, uznanych za najskuteczniejszych. Ponadto prof. dr. hab. inż. Kazimierzowi Szulborskiemu z Katedry Projektowania Konstrukcji na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej przyznano
wyróżnienie specjalne Złoty Herkules za
wieloletnie zasługi dla rozwoju polskiego
budownictwa i zaangażowanie w działalność
samorządu zawodowego. W tym roku dodatkowo po raz pierwszy przyznano wyróżnienia specjalne za zarządzanie marką dla ich
dyrektorów.
Gratulacje, podziękowania i słowa uznania można było słyszeć jeszcze długo po zakończeniu części oficjalnej gali, gdy szczęśliwi laureaci kontynuowali rozmowy na bankiecie, przy muzyce na żywo w wykonaniu zespołu Night Life.
I

Dziękujemy za lata
wzajemnej współpracy.
To dzięki Wam
razem Budujemy
Przyszłość!

ZŁOTE JEDYNKI

Numery jeden Dolnego Śląska
Podczas XII Dolnośląskiego Forum Samorządu Terytorialnego, odbywającego się
w dniach 23–25 marca w Kudowie Zdroju, przedstawiciele Polkowic, Szczytnej
i Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Sanikom” w Lubawce odebrali
statuetki dla zwycięzców tegorocznej, 3. edycji Złotej Jedynki
Fot. UM DOLNY ŚLĄSK

Laureaci konkursu Złote Jedynki
rzecia edycja „Złotej Jedynki” – konkursu organizowanego przez wrocławski oddział „Gazety Wyborczej”
i Stowarzyszenie na rzecz Promocji Dolnego Śląska – okazała się szczęśliwa
dla Polkowic, Szczytnej i Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sanikom z Lubawki,
które zwycięsko wyszły z rywalizacji w trzech
rozstrzyganych kategoriach: Gmina
2010 Roku, Ekologiczna Gmina 2010 Roku
i Odkrycie 2010 Roku.
W kategorii Gmina 2010 Roku zwycięstwo zapewniło Polkowicom najbliższy ideału wskaźnik, będący efektem obliczeń ekspertów z wrocławskiego Uniwersytetu Ekonomicznego, którzy ocenili dolnośląskie gminy pod kątem ich rozwoju gospodarczego,
analizując dane Głównego Urzędu Statystycznego z lat 2000–2009, z uwzględnieniem
różnych czynników społecznych, gospodarczych i infrastrukturalnych, takich jak wydatki
inwestycyjne i na ochronę środowiska, bezrobocie czy liczba komputerów na mieszkańca, traktowanych w procesie oceny równorzędnie. Gminy Bogatynia i Rudna, znajdujące się w zestawieniu za Polkowicami, zasłużyły na wyróżnienia.
W rywalizacji o tytuł „Ekologicznej Gminy Roku” najlepszy wynik i statuetkę laureata zdobyło Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej „Sanikom” w Lubawce. W tej
kategorii za najbardziej wartościowe, a w efek-
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cie zasługujące na laur, uznano inicjatywy,
które proponują koncepcję kompleksowego
rozwiązania problemu na danym terenie.
Zwycięskie przedsiębiorstwo, którego udziałowcami jest 17 gmin, jako jedno z nielicznych
spełniło stawiane wymogi. Zgodnie z uzasadnieniem werdyktu, zbierając i sortując odpady z terenów gmin właścicielskich, a następnie produkując z nich paliwo, firma
udowadnia, że za pomocą stosunkowo prostej i niedrogiej technologii można przyczynić się do obniżenia ilości składowanych
śmieci. Wyróżnienia w tej kategorii przyznano
Zakładowi Gospodarowania Odpadami
w Gaci oraz gminie Kudowa-Zdrój, która
jako pierwsza wprowadziła doskonale sprawdzający się system workowej segregacji odpadów.
Ostatnia kategoria: Odkrycie Roku przyniosła zwycięstwo gminie Szczytnej. W tym
przypadku werdykt należał do kapituły złożonej z marszałka województwa Rafała Jurkowlańca, prezesa WFOŚiGW Marka Mielczarka, prof. Stanisława Korenika i dr Małgorzaty Rogowskiej z wrocławskiego Uniwersytetu Ekonomicznego, prezesa Stowarzyszenia na rzecz Promocji Dolnego Śląska
Sławomira Najnigiera, prezesa Dolnośląskiej Izby Gospodarczej Zbigniewa Sebastiana, byłego szefa RIO Bogdana Cybulskiego, redaktora naczelnego „Gazety Wyborczej Wrocław” Jerzego Sawki oraz dyrektor

regionu Wrocław „Gazety Wyborczej” Ilony
Byry. Ich zdaniem najwyższe noty należały się
gminie Szczytna za największą kreatywność,
jaką wykazała się, budując Centrum Sportu,
Aktywnego Wypoczynku i Rehabilitacji Ruchowej, przeznaczonego zarówno dla osób
zdrowych, jak i niepełnosprawnych, czego
przykładem choćby tor do jazdy na deskorolce
i plac zabaw przystosowany do potrzeb niepełnosprawnych. Efektem przedsięwzięcia jest
nowatorski kompleks wychodzący poza standardy i powszechne udogodnienia w postaci barierek czy podjazdów. Na wyróżnienia
zapracowały gmina Bolesławiec (za Międzynarodowe Centrum Ceramiki) oraz
Niemcz (za program edukacyjny wprowadzony przez dyrektorkę szkoły podstawowej
we wsi Przerzeczyn-Zdrój).
3. edycja konkursu przyciągnęła najwięcej mniejszych gmin, co pokazuje, że nawet
brak dużych nakładów finansowych nie musi
być przeszkodą dla wdrożenia wartościowych,
unikatowych projektów i realizacji inicjatyw
o istotnym znaczeniu dla społeczności lokalnej. Deklaracja Jerzego Sawki, że „konkurs
będzie organizowany dopóki wszystkie gminy na Dolnym Śląsku nie dostaną Złotej Jedynki” pozwala przypuszczać, że przed nami
jeszcze wiele edycji zmagań i prześcigania się
w pomysłowości na lepsze życie w gminach
regionu oraz wzrost atrakcyjności Dolnego
Śląska.
I
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Gospodarka
z duchem czasu
W ciągu 12 lat działalności ZGO w Gaci wypracowało skuteczne metody gospodarki
odpadami i współpracę, której rezultatem jest najnowszy projekt rozbudowy zakładu,
aby jeszcze efektywniej spełniać wymagania prawa unijnego, jak i lokalne potrzeby
ziałający na terenie gminy Oława
Zakład Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. w Gaci powołano do życia w 1999 roku. Jego
właścicielem jest Ekologiczny Związek Gospodarki Odpadami Komunalnymi EKOGOK z siedzibą w miejscowości Gać, obejmujący obszar 604 km kw. i 99,2 tys. osób
mieszkańców, a w jego skład wchodzą miasta: Brzeg i Oława oraz gminy: Oława, Lubsza i Skarbimierz.
Początkowo zakład prowadził wyłącznie
prace związane z unieszkodliwianiem odpadów komunalnych poprzez składowanie,
zaś od 2003 roku, po uruchomieniu sortowni odpadów, dodatkowo zajmuje się zbieraniem odpadów opakowaniowych selektywnie
zebranych oraz odzyskiem odpadów opakowaniowych ze zmieszanych odpadów komunalnych.
Począwszy od 2007 roku ZGO w Gaci
prowadzi selektywną zbiórkę odpadów na terenie związku EKOGOK. Zakupiono wówczas 160 zestawów pojemników do selektywnego gromadzenia odpadów, w których
skład wchodzi pojemnik do zbiórki szkła oraz
pojemnik do zbiórki pozostałych odpadów
opakowaniowych i makulatury, oraz samochód specjalistyczny do opróżniania i transportu tych odpadów. Łącznie rozstawiono
500 pojemników.
Oprócz powyższych działań Zakład sortuje złom stalowy (przede wszystkim puszki),
jak również prowadzi zbiórkę zużytych baterii,
zarówno u siebie, jak i z placówek oświatowych oraz urzędów. Działalność spółki w zakresie odzysku surowców wtórnych została doceniona w ogólnopolskim konkursie
o Puchar Recyklingu.
W obszar aktywności firmy wchodzi
szeroko rozumiana edukacja. Od momentu
uruchomienia sortowni spółka prowadzi
praktyczne zajęcia edukacyjne dotyczące
przeróbki odpadów, w szczególności komunalnych, skierowane do dzieci uczęszczających do przedszkoli, uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich i studentów, a nawet osób starszych korzystających z oferty Uniwersytetu III Wieku.
W celu zwiększenia efektywności działań
związanych z gospodarowaniem odpadami
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i spełnieniem wymagań stawianych zarówno
przez prawo unijne, jak i krajowe, dotyczące
składowania odpadów oraz ich zagospodarowania, powstało porozumienie pomiędzy
Związkiem EKOGOK, Związkiem Ślęza Oława (Strzelin, Ziębice, Ciepłowody, Przeworno, Borów, Wiązów, Czernica i Siechnice) oraz
Jelczem–Laskowicami dotyczące budowy
nowoczesnego regionalnego zakładu gospodarowania odpadami w miejscowości Gać.
Projekt obejmuje rozbudowę sortowni odpadów komunalnych, która zostanie doposażona w separatory optopneumatyczne (sortowanie automatyczne), rozrywarki worków,
separator balistyczny i przenośniki taśmowe,
budowę instalacji produkcji paliw zastępczych,

która pozwoli na odzysk frakcji „palnej” odpadów komunalnych oraz przygotowanie
produktu pełnego lub komponentu paliwa alternatywnego wykorzystywanego powszechnie przez cementownie, budowę instalacji odzysku energii i unieszkodliwiania frakcji organicznej, mającej na celu unieszkodliwienie
frakcji organicznej odpadów komunalnych,
która w końcowym etapie trafi na składowisko jako frakcja „nieaktywna, budowę bloku rozbiórki odpadów wielkogabarytowych
i wreszcie budowę stacji przeładunkowej odpadów komunalnych w miejscowości Wąwolnica w gminie Strzelin.
www.zgo.org.pl
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Sukcesy spod
skrzydeł Koźmińskiego
Konkurs Orły Sukcesu, organizowany od 2005 roku przez Akademię Leona
Koźmińskiego, wyróżnienia absolwentów, którzy odnieśli spektakularny sukces
zawodowy, a przebieg ich kariery może stanowić wzór dla studentów i wszystkich,
którzy wkraczają na zawodową ścieżkę rozwoju
Fot. ARCHIWUM ORGANIZATORA

czelniana inicjatywa od 5 lat
wskazuje osobowości, które warto brać za przykład, inspirując się
ich drogą zawodową i determinacją w osiąganiu wyznaczanych celów na
kolejnych etapach wspinaczki po szczeblach kariery. Konkurs przeprowadzany co
roku na wiosnę nagradza laureatów podczas
inauguracji nowego roku akademickiego, kiedy to zdobywcy tytułu „Orła Sukcesu” odbierają w uroczystej oprawie zasłużone statuetki.
Konkurs przeprowadzany jest w dwóch
podstawowych kategoriach: absolwent studiów wyższych oraz absolwent studiów podyplomowych i MBA. Dodatkowo od 3 lat
rektor Akademii przyznaje nagrodę specjalną w kategorii: służba publiczna. W ostatniej,
piątej edycji konkursu laureatami zostali:
Patrycja Ilasz-Kłoda – absolwentka aż trzech
kierunków studiów w Akademii Leona Koźmińskiego, od 2004 roku pracująca w Telekomunikacji Polskiej, gdzie pełni funkcję Dyrektora Programu Zarządzania Ciągłością
Działania w Grupie TP SA, oraz Mieczysław
Magierski – absolwent studiów Executive MBA z 2005 roku, obecnie piastujący stanowisko prezesa zarządu w Miejskich Zakładach Autobusowych Sp. z o.o. Specjalna
statuetka Orła Sukcesu w kategorii służba publiczna trafiła w ręce Krystyny Barbary Kozłowskiej – absolwentki studiów Koźmiński MBA dla Kadry Medycznej, która od października 2009 roku pełni funkcję Rzecznika
Praw Pacjenta.
Kandydatów, zgłoszonych przez władze uczelni oraz członków Klubu Absolwentów Akademii Leona Koźmińskiego i Klubu Absolwentów MBA, oceniła kapituła
konkursu, powołana przez rektora Akademii.
Co roku kapitułę konstytuują przedstawiciele świata nauki, mediów, administracji państwowej, samorządu terytorialnego, sponsorów konkursu oraz inne osoby zaproszone przez rektora. Tym razem w jej skład weszli: zastępca redaktora naczelnego „Gazety Prawnej” Krzysztof Bień, pełniący funkcję
przewodniczącego, prof. Jerzy Woźnicki,
prezes Fundacji Rektorów Polskich, prof. Woj-
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Patrycja Ilasz-Kłoda, dyrektor Programu Zarządzania Ciągłością Działania
w Grupie TP SA i Mieczysław Magierski, prezes Zarządu w Miejskich Zakładach
Autobusowych Sp. z o.o., laureaci Orłów Sukcesu

Werdykt jest sumą punktów przyznanych
uczestnikom przez poszczególnych członków
kapituły, a tytuł „Orła Sukcesu” przyznawany
jest tym absolwentom Akademii Koźmińskiego,
którzy zdobytą podczas studiów wiedzę
teoretyczną najlepiej wykorzystują w praktyce
ciech Gasparski, dyrektor Centrum Etyki
Biznesu w Akademii, prof. Krzysztof Obłój,
kierownik Katedry Strategii w Akademii oraz
Tomasz Sielicki, zastępca przewodniczącego
Rady Nadzorczej Sygnity SA.
Podjęli się oni niełatwego zadania wstępnej selekcji kandydatów oraz ostatecznego wyboru zwycięzców spośród osób nominowanych. Werdykt jest sumą punktów przyznanych uczestnikom przez poszczególnych
członków kapituły, a tytuł „Orła Sukcesu”

przyznawany jest tym absolwentom Akademii Koźmińskiego, którzy zdobytą podczas
studiów wiedzę teoretyczną najlepiej wykorzystują w praktyce. W ocenie zastosowania
teoretycznych podstaw w pracy zawodowej
i odniesionego sukcesu cieszą się indywidualne osiągnięcia menedżera mierzone skalą
awansu oraz pozycja zarządzanej firmy wypracowana dzięki kreatywności i przemyślanej strategii rozwoju dostosowanej do potencjału i charakteru przedsiębiorstwa. I
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Konsekwencja
owocuje doskonałością
Rozmowa z Mieczysławem Magierskim,
prezesem Zarządu Miejskich Zakładów Autobusowych

Jakich wskazówek udzieliłby pan, jako
doświadczony menedżer i zdobywca Orła
Sukcesu, absolwentom, którzy dopiero wkraczają na drogę kariery, marząc o sukcesie?
– Muszą sprecyzować cel, jaki chcą osiągnąć, i być konsekwentni w dążeniu do niego, bo sukces nie przyjdzie łatwo i od razu.
Ważne, by pozyskując wiedzę, analizując
uzyskiwane wyniki lub ewentualne błędy,
nie obawiali się, że czegoś nie wiedzą. W nowoczesnej gospodarce, w zarządzaniu zespołami ludzkimi pozycję lidera wypracowuje
się długotrwałą strategią zdobywania wiedzy
i doświadczenia.
Jakie warunki i możliwości rozwoju zawodowego oferuje pan swoim podwładnym, aby czerpali satysfakcję z pracy i mieli motywację do budowania pozytywnej
marki MZA?
– W spółce, którą kieruję, obowiązuje jasna i przejrzysta ścieżka kariery zawodowej,
pozwalająca na możliwość awansu zawodowego na wszystkich szczeblach. Mechanik
może zostać mistrzem lub kierownikiem,
kierowca – dyspozytorem lub instruktorem.
Jesteśmy otwarci na młode kadry; tylko w
ubiegłym roku odbywało u na staże ponad
20 studentów Politechniki Warszawskiej.
Najlepszym zaoferowaliśmy pracę. Podobnie
jest z Akademią Koźmińskiego i Akademią
Obrony Narodowej, których wykładowcy
służą swoją wiedzą pracownikom wyższego
szczebla zarządzania. Dzięki współpracy
z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy
przeprowadzono ankiety wśród pracowników
służby ruchu dotyczące reakcji na poszczególne sytuacje drogowe oraz ich potrzeb co
do relacji między nimi a kadrą zarządzającą.
Nasi pracownicy mogą nieodpłatnie korzystać z kursów języków obcych.

Właśnie za ten szeroki wachlarz działań
spółka otrzymała tytuł „Solidnego Pracodawcy Mazowsza 2009” oraz „Solidnego Pracodawcy w Branży Komunikacji Miejskiej”
i znalazła się wśród laureatów konkursu
Mazowiecka Firma Roku 2010, zajmując
II miejsce w kategorii transport i spedycja.
Otrzymaliśmy też nagrodę Najlepszego Pracodawcy w Polsce w branży komunikacji miejskiej, Odpowiedzialnego Pracodawcy – Lidera
HR 2011 oraz Perłę Polskiej Gospodarki. Na
wyróżnienia wpłynęły uzyskane w 2009 roku
przychody powyżej 100 mln zł oraz wypracowany zysk, mimo spadającego popytu
w sektorze usług transportowych. Dziś MZA
jest najlepszą firmą komunikacyjną w kraju,
wyprzedzając Metro czy Tramwaje.
Jakie metody zarządzania są panu najbliższe i najbardziej zasadne w przypadku planów zgodnych z pańską wizją rozwoju firmy?
– Bliska jest mi filozofia Edwardsa Deminga, amerykańskiego statystyka, któremu
Japonia zawdzięcza pozycję wiodącego społeczeństwa produkcyjnego. Kieruję się jego
zasadą: „Idź, sprawdzaj, akceptuj, doskonal”.
Filozofia ta, od lat jest stosowana w systemach jakości, przekłada się na wyniki. Moja
strategia zarządzania, realizowana przy pełnej akceptacji prezydent Hanny GronkiewiczWaltz, przyniosła wymierne efekty: na liście
500 najbogatszych przedsiębiorstw w rankingu „Polityki” awansowaliśmy 29 „oczek”
w górę, na 280. pozycję, wyprzedzając takie
firmy, jak Panasonic, Pesa, Tchibo, Vistula czy
Wawel Kraków.

Czego dotyczą bieżące inwestycje nastawione na szeroko rozumianą politykę poprawy jakości usług transportowych i wzrost
zadowolenia pasażerów?
– Naszym nadrzędnym celem jest utrzymanie standardów obsługi pasażera na najwyższym poziomie. Służą temu inwestycje
w modernizację zaplecza technicznego zajezdni, które przyśpieszą i ułatwią codzienną
obsługę autobusów, a także poprawią stan
i czystość pojazdów. Zakupiono nowe, wydajniejsze i skuteczniejsze myjnie, planujemy
zakup i montaż kolejnych tego typu urządzeń,
a także pojazdy specjalistyczne. Systematycznie wymieniamy tabor. Tylko w tym roku
spółka wzbogaci się o 168 nowoczesnych pojazdów, wyposażonych w udogodnienia dla
pasażerów. Wśród nich znajdą się 4 autobusy hybrydowe, co sprawi, że będziemy jedynym przewoźnikiem w Polsce posiadającym
taką liczbę pojazdów hybrydowych. Zdaję sobie sprawę, że wizytówką spółki jest kierowca i z myślą o poprawie wizerunku, a także
komfortu tej grupy zawodowej wprowadziliśmy nowe, wygodniejsze i bardziej eleganckie mundury. Stale kładziemy nacisk na poprawę relacji na linii kierowca–pasażer poprzez szkolenia doskonalące umiejętność radzenia sobie ze stresem oraz szkolenia z zakresu relacji interpersonalnych. Dzięki temu
stale rośnie jakość świadczonych przez nas
usług i poprawia się wizerunek spółki.
Rozmawiała
Magdalena Szczygielska

Prezentacja 1500. autobusu niskopodłogowego w Warszawie
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AGROTECH

Rolnictwo
w centrum uwagi
Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej Agrotech i towarzyszące im Targi
Przemysłu Drzewnego i Gospodarki Zasobami Leśnymi Las Expo należą
do najliczniej odwiedzanych wystaw Targów Kielce. Ostatnia edycja potwierdziła
tę tendencję, a wręcz zaskoczyła niespodziewanie wysoką frekwencją
porównaniu do 2010 roku zanotowaliśmy aż o ponad 9 tys.
więcej zwiedzających. W sumie
gościliśmy 50 272 osób, takiego wyniku jeszcze w historii Targów Kielce nie
było – mówi z dumą wiceprezes zarządu Targów Kielce Bożena Staniak. W ten sposób zeszłoroczny rekord został po raz kolejny po-

W

bity. Co więcej, rekordowa była również liczba wystawców.
Na powierzchni ponad 50 tys. mkw.
ofertę zaprezentowało 550 firm z 16 krajów.
Oprócz wystawców i odwiedzających, zainteresowanych rynkiem rolniczym, imprezę zaszczycili swą obecnością otwierający wystawę komisarz UE ds. rolnictwa i rozwoju wsi

Nagrody i wyróżnienia przyznane podczas targów
Agrotech i Las Expo 2011
Puchar Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
• SaMasz Sp. z o.o. z Białegostoku
medale Targów Kielce dla wystawców
Agrotech 2011:
• Zakład Metalowy Agromasz Gruszczewski
Janusz z Mrągowa – za ładowacz czołowy
Ł-106 (T202/1)
• John Deere WaterlooWorks USA
(zgłaszający: John Deere Polska
z Jelonka/Poznania) – za ciągnik rolniczy
John Deere 8285R z systemem ACS
– elektronicznym układem kierowniczym
• Włozamot Panel Sp. z o.o. Oddział
Włocławek – za rodzinę płyt warstwowych
z rdzeniem izolacyjnym dla rolnictwa
„Pol Deck” i ,,Poltherma”
• agregat próżniowy DVP-F
– DELAVAL Sp. z o.o. z Wrocławia
• POMOT Sp. z o.o. w Chojnie – za wóz
asenizacyjny typ T513 o pojemności
13000 l, wyposażony w elektroniczny
system do mierzenia zawartości azotu
i substancji odżywczych w gnojowicy typu
Fertimeter NPK2
• Grupa Azoty Tarnów (zgłaszający: ZAK SA
Kędzierzyn Koźle) – za paletę nawozów
siarkowo-azotowych dla roślin
siarkolubnych
• Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych
„Fosfory” Sp. z o.o. – za nawóz ekologiczny
Fosforyt Eko
wyróżnienia Targów Kielce dla wystawców
Agrotech 2011:
• Claas Agrosystems GmbH & Co KG
(zgłaszający: Agrocom Polska Jerzy
Koronczok z Żędowic) – za urządzenie
do optymalizacji nawożenia azotowego
w uprawach polowych Crop Sensor
• Rosier SA Belgia (zgłaszający: Agrosimex
Sp. z o.o. z Błędowa) – za nawóz
organiczno-mineralny Rosahumus
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nagrody w konkursie Maszyna Rolnicza Roku:
w kategorii maszyny krajowej:
• Farmtrac Tractors Europe Sp. z o.o.
– za ciągnik rolniczy FARMTRAC 675DT
w kategorii maszyny z importu:
• KUHN SA – za zestaw uprawowo-siewny
KUHN HR 303D+Venta LC Seedflex
wyróżnienie w konkursie Maszyna Rolnicza
Roku 2011:
• Kongskilde Polska Sp. z o.o.
– za kompaktową bronę talerzową
Kongskilde Terra D
wyróżnienie Instytutu TechnologicznoPrzyrodniczego:
• BOMET – za dwuwersyjny agregat
podorywkowy i obsypnik do ziemniaków
z przystawką profilującą redliny
wyróżnienie Redakcji „AGRO”:
• SAMASZ – za zgrabiarkę 2-karuzelową
Z 2-780
wyróżnienie Stowarzyszenia Agro Biznes
Klub:
• Pol-Mot Warfama – za rozrzutnik
obornika N-270
nagrody przyznane w konkursie
Przemysłowego Instytutu Maszyn
Rolniczych Wyrób Na Medal:
• DOZAMECH, Odolanów – za suszarnię
przewoźną Sm11
• ZUPTOR, Gostyń – za mieszalnik pasz
poziomy MPW 1000
• BIN, Aleksandrów Kujawski
– za typoszereg wiat na maszyny rolnicze
• AKPIL, Pilzno – za rodzinę pługów
obracalnych z ciągłym zabezpieczeniem
korpusów
Puchar Krajowej Rady Izb Rolniczych:
• CNH New Holland – za wkład w rozwój
mechanizacji polskiego rolnictwa oraz
współpracę z samorządem rolniczym

Dacian Cioloş oraz minister rolnictwa i rozwoju Wsi Marek Sawicki, a drugiego i trzeciego dnia targów stoiska wystawiennicze odwiedziła grupa delegatów z sektora rolnictwa
Bośni i Hercegowiny w ramach wizyty studyjnej zorganizowanej przez Fundację Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, będącej częścią projektu „Wzmocnienie zdolności programowania rolnictwa i obszarów
wiejskich”, finansowanego z Unii Europejskiej.
Podczas trzech dni poświęconych rolnictwu 7 pawilonów i 4 specjalnie przygotowane hale namiotowe wypełnili przedstawiciele różnych segmentów branży, dając możliwość zapoznania się z technologiami, maszynami i wyrobami będącymi istotnym
wsparciem w codziennej pracy rolników, a przy
tym często ilustracją imponującego postępu,
jaki dokonuje się w tej dziedzinie gospodarki. Wiele z około 2 tys. prezentowanych maszyn to światowe premiery, które trafiając na
polski rynek wniosą powiew nowoczesności,
usprawniając pracę rolników i wpływając na
jej efektywność.
Ważnym dopełnieniem trzydniowego
spotkania krajowego środowiska rolniczego
były ważne wydarzenia branżowe, jak choćby ogólnopolski Finał Olimpiady Młodych
Producentów Rolnych oraz konferencje, debaty i seminaria, stanowiące okazję do poszerzenia specjalistycznej wiedzy, wymiany doświadczeń i ożywczych dyskusji.
I
Fot. TARGI KIELCE

PRODUCENT ŁADOWACZY CZOŁOWYCH
Ł-104, Ł-106, Ł-106A, Ł-107, Ł-108
oraz osprzętu i spychaczy czołowych

Firma AGROMASZ z Mrągowa jest producentem ładowaczy czołowych do wszystkich modeli ciągników rolniczych średniej
i dużej mocy dostępnych na polskim rynku.
Ładowacze charakteryzują się wysokimi walorami użytkowymi. Posiadają nowoczesne rozwiązania techniczne, m.in. akumulatory hydrauliczne tłumiące drgania, system samopoziomowania elementów roboczych, sterowanie poprzez elektrohydrauliczne zespoły sterujące, a także szybkosprzęg do przewodów hydraulicznych umożliwiający szybkie odłączenie maszyny
od ciągnika. Dodatkowym walorem ładowaczy jest możliwość włączenia ich instalacji w układ hydrauliczny ciągnika, dzięki
czemu uzyskujemy wolne wejścia hydrauliczne z tyłu ciągnika.
Firma AGROMASZ od wielu lat z sukcesem współpracuje z licznymi krajowymi i zagranicznymi odbiorcami między innymi:
FARMTRAC Mrągowo, POL-AGRA Płońsk, ADLER-AGRO Białystok, AGRO-ROLNIK Śniadowo, EDMASZ Wysokie Mazowieckie
i wieloma innymi.
Wieloletnie doświadczenie, wysokokwaliﬁkowana kadra pracownicza oraz System Zarządzania Jakością ISO 9001 gwarantują najwyższą jakość produkowanych ładowaczy czołowych o udźwigu od 800 do 1650 kg i wysokości podnoszenia od 3
do 4 m.
Największą popularnością wśród klientów ﬁrmy AGROMASZ cieszy się ładowacz Ł-106 (T202/1), który jest przystosowany do
współpracy z ciągnikami o mocy od 80 do 100 KM. Jego wysokie walory użytkowo-eksploatacyjne zostały docenione podczas XVII Międzynarodowych Targów Techniki Rolniczej AGROTECH 2011 w Kielcach, w trakcie których został wyróżniony Złotym Medalem.
Bogata oferta handlowa oraz atrakcyjne ceny sprawiły, że ﬁrma AGROMASZ zyskała liczącą się i stabilną pozycję na rynku
producentów maszyn rolniczych.

Zakład Metalowy AGROMASZ
Gruszczewski Janusz
ul. Lubelska 42B; 11-700 Mrągowo
tel./fax 89 741 21 92
www.agromasz.com.pl, agromasz@o2.pl

POZNAJ SMAK DOBREJ PIECZARKI

Jakość w kapeluszu
Pieczarka doskonale sprawdza się w kuchni i na stole, zarówno w roli głównej, jak
i jako dodatek do dań. Mimo walorów smakowych i zdrowotnych oraz wielu zastosowań
statystyki konsumpcji pieczarek w Polsce są niepokojąco niskie, a najbardziej cenią je
konsumenci za granicą. Czy polski hit eksportowy podbije również krajowy rynek?
Fot. STOWARZYSZENIE BRANŻY GRZYBÓW UPRAWNYCH W SKIERNIEWICACH

istoria uprawy pieczarek sięga
XVI wieku, kiedy to Francuzi, jako
pierwsi, przyczynili się do jej
upowszechnienia. Początkowo
grzyb ten był elitarnym rarytasem, spożywanym w towarzystwie raków, homarów i najlepszych gatunkowo alkoholi, na które mogli sobie pozwolić tylko najzamożniejsi, a jego
walory kulinarne przyrównywano do królowej grzybów – truﬂi, do dziś symbolizującej
kuchnię najwyższej klasy.

H

Moc walorów
Dziś uprawa pieczarek umasowiła się,
a powszechna dostępność sprawia, że biały
kapelusz często gości na naszych stołach.
W różnych postaciach, bo uniwersalność pieczarki daje duże pole do popisów kulinarnych.
Może być gotowana, duszona, smażona, gril-
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lowana, a nawet spożywana na surowo. Nie
mówiąc o licznych możliwościach zastosowania w przetwórstwie owoców i warzyw. Najczęściej bywa stosowana jako dodatek do potraw, a właśnie przy znikomym proporcjonalnym udziale w efekcie końcowym, najłatwiej zatracić jej delikatny smak, odróżniający ją od innych grzybów. Dodatkowym atutem jest łatwość przyrządzania, gdyż grzyb nie
wymaga obierania, a jedynie wyszczotkowania lub delikatnego opłukania.
Dietetycy przekonują również, że w ślad
za walorami smakowymi, których nie docenimy w pełni, sprowadzając pieczarkę do roli
drugoplanowej w kuchni, idą właściwości
zdrowotne. Odmiana ta, podobnie jak inne
grzyby, zawiera wiele elementów odżywczych, niezbędnych w codziennej diecie. Jest
bogata w białko, błonnik, witaminy i mikro-

elementy: fosfor, potas, żelazo, miedź, selen,
w przeciwieństwie do warzyw, zawiera prowitaminę D, ważną dla gospodarki wapniem
i fosforem, natomiast wolna jest od cholesterolu. Dzięki temu stanowi nie tylko smaczny składnik posiłków, lecz także dostarcza cennych elementów potrzebnych do prawidłowego metabolizmu i funkcjonowania organizmu. Amerykańskie towarzystwa lekarskie
donoszą nawet o pozytywnym wpływie jedzenia pieczarek w profilaktyce raka piersi
i prostaty.

Pieczarkowe ABC
Choć międzynarodowy Index Fungorum,
klasyfikujący grzyby, wyróżnia 71 odmian pieczarki, najpopularniejsza wśród grzybów
uprawnych jest pieczarka dwuzarodnikowa, a dokładnie jedna z jej odmian – pie-
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www.laskol.pl

www.gluchowski.eu

czarka biała, ceniona również ze względu na
swe walory estetyczne. Ta z kolei dzieli się na
szereg kategorii, uwzględniających zabarwienie, rozmiar, fazę rozwoju czy też rodzaj
handlowy, gdzie wyodrębnia się pieczarki całe
z nieodciętą nóżką i krojone z odciętą nóżką. Jednym z ważniejszych podziałów,
zwłaszcza z komercyjnego punktu widzenia,
jest podział na klasy określające jakość pieczarek. Klasyfikacja ta jest o tyle ważna, że
grzyby sprzedawane w supermarketach muszą być sklasyfikowane i oznaczone, aby zostać dopuszczone do handlu. I tak najwyższa klasa ekstra oznacza pieczarki wolne od
wszelkich wad z wyjątkiem bardzo nieznacznych uszkodzeń powierzchownych,
niemających wpływu na ogólny wygląd produktu. Klasa I obejmuje pieczarki dobrej jakości, w przypadku których dopuszczalne są
niewielkie wady kształtu, zabarwienia oraz
nieznaczne powierzchowne skazy i powierzchowne obicia. Klasa II z kolei obejmuje
pieczarki niekwalifikujące się do zaliczenia do
wyższych klas, lecz spełniające minimalne wymagania. co do jakości, trwałości i prezentacji.
Świeże pieczarki wymagają odpowiednich
warunków przechowywania. W lodówce nadają się do spożycia przez kilka dni. Dłuższe
przechowywanie wymaga zastosowania procesów zamrażania, suszenia, marynowania
lub konserwowania. Gwarantem utrzymania
odpowiedniej jakości pieczarek jest też odpowiednia temperatura przechowywania,
która nie powinna przekraczać 2°C.
Mimo tylu walorów pieczarek i czołowej
pozycji Polski wśród producentów pieczarek
w Europie Polacy wciąż spożywają stosunkowo mało pieczarek. Według opracowywanych zestawień danych Polska jest obok
Holandii bezsprzecznym liderem w jej dostawach na rynki europejskie. O ile jednak wyniki branży w zakresie produkcji są imponujące, o tyle statystyki spożycia pieczarek pozostawiają wiele do życzenia, gdyż w porównaniu z innymi krajami Starego Kontynentu pod względem konsumpcji pozostajemy daleko w tyle. Przeciętny Polak zjada średnio 2 kg pieczarek rocznie – połowę tego, co
na przykład Niemiec, Anglik czy Holender.

a wyniki uzupełniają pieczarki przetworzone.
Nad tym branża nie tylko ubolewa, lecz sytuację tę próbuje zmienić. Stąd realizowana
przez Stowarzyszenie Branży Grzybów
Uprawnych ogólnopolska kampania „Ja,
pieczarka”, która ruszyła w ramach projektu „Czas na pieczarkę” w październiku 2010
roku i potrwa do września 2011. W ramach
projektu, współfinansowanego w 80 proc. ze
środków Funduszu Promocji Owoców i Warzyw i w 20 proc. ze środków prywatnych pochodzących od producentów z branży grzybów uprawnych powstał serwis internetowy
www.ja-pieczarka.pl, a informacyjnej towarzyszy szereg inicjatyw, obejmujących degustacje, pokazy kulinarne, akcje promocyjne,
których nadrzędnym celem jest uświadomienie konsumentom wartości pieczarki – jej
roli w zdrowej diecie i dobrej kuchni. – Produkt trzeba promować, bo Polacy nie znają
jego zalet – uważa Krystian Szudyga, prezes
stowarzyszenia i wylicza: – Pieczarki zawierają antyutleniacze, sole mineralne, mirkoelementy, w tym bardzo ważny dla człowieka selen. Poza tym są nsikokaloryczne,
można je szybko przyrządzać i nie trzeba ich
obierać.
Po dziesięciu latach, gdy w produkcji pieczarek ustępowaliśmy Francuzom, Niemcom,
Holendrom, dziś ponad dwukrotnie większa
liczba, sięgająca 250 tys. ton, sprawia, że nie
mamy sobie równych, zarówno w skali uprawy, jak i wyników eksportowych, co obrazuje kilkunastokrotny wzrost sprzedaży za granicę z około 6 tys. do ponad 95 tys. ton. Potencjał polskiej branży zapewnia nam status
lidera, a wręcz giganta w dostawach pieczarek, cenionych na europejskim rynku za wysoką jakość. Zresztą nie tylko europejskim, bo
choć dostarczamy pieczarki do Francji, Niemiec, Holandii, Wielkiej Brytanii, to największe ilości trafiają do Rosji, a część produkcji trafia również do państw skandynawskich, Kanady, Stanów Zjednoczonych. Ogółem na obce rynki trafia więcej niż połowa krajowej produkcji. W przeciwieństwie do pieczarek oferowanych za granicą polskie grzyby wciąż często są zbierane ręcznie, co przekłada się na zdecydowanie wyższą jakość
i większe zbiory, gdyż znacznie mniej pokaleczonych maszynowo pieczarek trafia do
przetwórstwa. Opłacalność uprawy zapewniają z kolei niższe koszty pracy i korzystny
kurs złotego względem euro.
Pozostaje praca nad polskim konsumentem i wzrostem sprzedaży na krajowym rynku, czemu służyć ma nastawiona na

W eksporcie siła
Od kilku lat Polska systematycznie zwiększa swoją produkcję pieczarek, utrzymując pozycję lidera w Europie i zwiększając wpływy
z eksportu. Za granicą bowiem popyt na świeże pieczarki z Polski jest większy niż w kraju,

www.agroteam.com.pl
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www.primechamp.pl
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promocję kampania. – Eksport idzie świetnie
i niewątpliwie cieszymy się z tego. Ale musimy teraz pomyśleć, jak zwiększyć sprzedaż
i konsumpcję krajową, bo moim zdaniem polski rynek ma w sobie duży potencjał, który należy umiejętnie wykorzystać – mówi Szudyga. Zwłaszcza że produkcja na krajowy rynek
wiąże się z mniejszym ryzykiem, choćby biorąc pod uwagę czas i odpowiednie warunki
transportu świeżych grzybów, które muszą
spełniać szereg wymogów, aby zachować pożądaną jakość. – Biznesu nie można budować tylko w oparciu o eksport, ale także trzeba rozwijać rynek wewnętrzny. Tym bardziej
że każde wahnięcie kursu złotego wobec
euro czy na przykład zatrzymanie ciężarówek
z towarem, jak to miało miejsce w przypadku eksportu do Rosji, powoduje straty dla
branży – uzasadnia wzmożone zainteresowanie polskim rynkiem i kampanię branży
producentów grzybów Krystian Szudyga.

Pieczarkarnia po polsku
Szacuje się, że z uprawy pieczarek żyje
w Polsce ponad 3 tys. rodzin, a ogółem przeszło 15 tys. osób, obsługujących różne obszary
związane z produkcją pieczarek, na przykład
zajmujących się jedynie wytwarzaniem podłoża do grzybów. Inni, zwłaszcza ci najwięksi przedstawiciele branży łączą działalność
produkcyjną z przetwórczą. Właśnie potężni producenci zawładnęli polskim rynkiem.

Około 100 firm spośród około 2,5 tys. gospodarstw rolnych zajmujących się pieczarkami wytwarza niemal 90 proc. całkowitej produkcji. Największe uprawy można znaleźć
w Wielkopolsce, zwłaszcza w okolicach Poznania, skąd trafiają do krajów Europy Zachodniej, na Górnym Śląsku, gdzie skupieni są głównie eksporterzy stawiający na czeskich odbiorców oraz na Podlasiu, uważanym
za jedno z największych centrów produkcyjnych w Europie.
Oprócz billboardów, reklam, spotkań
i publikacji, będących częścią bieżącej kampanii, branża regularnie świętuje przy okazji corocznych Pieczarkaliów – Łosickiego
Święta Pieczarki, połączonego z przyznaniem
Nagród Przemysłu Pieczarkarskiego Pieczary dla najlepszych i najaktywniejszych
podmiotów związanych z rodzimą produkcją pieczarek. Powodów do świętowania
branży nie brakuje, i to nie tylko przy okazji
wspomnianego spotkania czy obchodzonego 22 kwietnia Dnia Pieczarki. Cieszą dobre wyniki i prowadzące do nich działania
świadczące o zaangażowaniu w rozwój
przemysłu i coraz lepszym przygotowaniu do
profesjonalnej uprawy. Producenci podkreślają konieczność inwestycji ukierunkowanych
na wzrost skali produkcji i unowocześnienie
jej, a w efekcie poprawę jakości. Coraz większe, klimatyzowane hale wyposażone w urządzenia utrzymujące stałą temperaturę i wil-

gotność gwarantują całoroczny cykl uprawy
pieczarki, dzięki czemu produkcja i sprzedaż
mają rację bytu przez cały rok, niezależnie od
warunków atmosferycznych. Równie ważna
jest sfera specjalistycznego transportu i własna produkcja kompostu od I do III fazy, co
pozwala mieć pełną kontrolę nad jakością
i uniezależnić się od innych producentów. Gospodarstwa inwestują nie tylko w coraz doskonalsze technologie, monitorowane przez
system komputerowy, lecz także systemy jakości, zwłaszcza HACCP i system zapewnienia bezpieczeństwa żywności dla pierwotnej produkcji rolnej GLOBAL G.A.P (EurepGap) – Dobra Praktyka Rolnicza, co potwierdza spełnianie standardów i otwiera drogi na rynki obce.
Wydaje się, że w świetle szybkiego postępu
branży i wzrostu mocy produkcyjnych przyszłością uprawy pieczarek jest całkowita automatyzacja procesu. Jednak nawet w świetle najnowszych doniesień o stanie badań
naukowców na uniwersytecie w Warwick
w Wielkiej Brytanii, którzy próbują wykorzystać połączenie robotów z systemem wizyjnym w selekcji pieczarek na podstawie ich rozmiaru i jakości, wizja eliminacji ludzkich rąk
w zbiorze jest dziś mocno utopijna. Jak dotąd, bez robotów pracownicy polskich pieczarkarni radzą sobie doskonale i pozostają
bezkonkurencyjni, a wszystko wskazuje na to,
że przed nimi kolejne tłuste lata.
I

Sukces bez granic
Laureaci konkursu Sposób na sukces od lat odważnie i z determinacją realizują
zamierzone cele biznesowe, mając na względzie nie tylko zysk ekonomiczny,
lecz także troskę o środowisko lokalne. Tych najbardziej przedsiębiorczych, którzy
kreatywnością i wiarą przełamują stereotyp, że na obszarach wiejskich nie można
odnieść sukcesu, promuje inicjatywa Centrum Doradztwa Rolniczego
onkurs Sposób na Sukces zrodził
się z inicjatywy Centrum Doradztwa Rolniczego i jest realizowany w corocznych edycjach od
2000 roku. Za główny cel stawia sobie promowanie pozarolniczej przedsiębiorczości na
obszarach wiejskich, a w efekcie zmniejszenie bezrobocia poprzez tworzenie nowych
miejsc pracy na terenach wiejskich i w miastach liczących nie więcej niż 20 tys. mieszkańców. Dzięki swym założeniom i przyjętej
formule popularyzuje dobre praktyki i inspiruje do kolejnych, coraz liczniejszych
działań biznesowych oraz pomysłów na
uruchomienie własnej ﬁrmy na wsi. Konkurs CDR, o utrwalonej już tradycji i renomie, przyczynia się do upowszechnienia
godnych naśladowania przykładów działalności gospodarczej i inicjatyw na rzecz spo-

K

30 Fakty

Przedstawiciele jury w trakcie
posiedzenia w Centrum Doradztwa
Rolniczego w Brwinowie
łeczności lokalnych, które warto kontynuować.
Od samego początku konkurs ma charakter niekomercyjny, a jego organizacja
opiera się na współpracy Centrum Doradz-

twa Rolniczego z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz rozwoju obszarów
wiejskich, w tym Agencją Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa, Stowarzyszeniem
AgroBiznesKlub, Towarzystwem Inicjatyw
Społecznych Nowy Świat, Firmą Agrobroker
– Ubezpieczenia i Doradztwo, Stowarzyszeniem Sposób na Sukces oraz Wojewódzkimi Ośrodkami Doradztwa Rolniczego.
O randze konkursu i zasadności przedsięwzięcia świadczy również patronat honorowy, jaki od pierwszych edycji sprawuje nad inicjatywą minister rolnictwa i rozwoju wsi. Efektem tego współdziałania jest blisko 500 przedsięwzięć docenionych w konkursie na przestrzeni 11 lat jego trwania. – Z ogromną satysfakcją obserwuję, że firmy nagrodzone
w konkursie pomimo zmiennych warunków
społeczno-gospodarczych rozwijają się, two-

rząc kolejne miejsca pracy i umacniają swoją pozycję na rynku – komentuje dotychczasowe edycje i efekty konkursu dyrektor Centrum
Doradztwa Rolniczego Krzysztof Mościcki.
31 marca członkowie Rady Programowej konkursu w trakcie posiedzenia w siedzibie CDR w Brwinowie szczegółowo omówili przebieg wizytacji terenowych u 22 nominatów i analizując wnioski, wydali werdykt, szczęśliwy dla tegorocznych laureatów i wyróżnionych
w poszczególnych kategoriach. – Inicjatywa, jaką jest konkurs
„Sposób na Sukces", wspiera i promuje ciekawe przedsięwzięcia, pomagając w osiągnięciu sukcesu, budowaniu prestiżu i wiarygodności oraz pozytywnego wizerunku wśród potencjalnych konsumentów i partnerów. Prócz działań promocyjnych Centrum ze swej strony proponuje laureatom udział w szkoleniach i wyjazdach studyjnych
do krajów UE, co pozwala na zebranie doświadczeń, nawiązanie kontaktów i porównanie uwarunkowań w prowadzeniu działalności gospodarczej na obszarach wiejskich – wylicza korzyści z udziału w konkursie Sposób na sukces Krzysztof Mościcki.
Organizatorzy podkreślają też obserwowaną wśród laureatów
dużą skuteczność w sięganiu po zewnętrze źródła finansowania działalności. Coraz częściej uhonorowane przedsięwzięcia wskazują, że
przedsiębiorcy i lokalni liderzy nie pytają już, jak miało to miejsce
10 lat temu, „czy warto”, lecz „jak”, co obrazuje zmianę w świadomości i podejścia do szeroko rozumianej aktywności pozarolniczej na obszarach wiejskich. Jak pokazuje konkurs, z roku na rok
przybywa osób, które nie tylko wierzą, lecz także swym przykładem
utwierdzają w przekonaniu, że istnieje wiele pomysłów na osiągnięcie
ekonomicznego sukcesu nawet w trudnych warunkach, z dala od
wielkich aglomeracji i rynków zbytu, wykorzystując jedynie lokalne zasoby, własną wiedzę i umiejętności. Jak przekonują organizatorzy, promocja takich właśnie postaw i przedsięwzięć stanowi o
sukcesie konkursu.
I
Laureaci i wyróżnieni w XI edycji ogólnopolskiego
konkursu Sposób na sukces
kategoria indywidualna
nagrody I stopnia:
• Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe POL-TRANS
Catering Eksport-Import Alfreda Perczak
• „Agloplast – przetwórstwo Tworzyw Sztucznych” Zdzisław Ratajczak
nagrody II stopnia:
• Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „Anmar”
Anna Surmacz-Kałamarz
• „Odrolnika.pl” Jan Czaja
kategoria rodzinna
nagrody I stopnia:
• Gospodarstwo Rolne Magdalena i Sebastian Piekarz
• Usługi Kamieniarskie Dorota i Robert Walasek
nagroda III stopnia:
• Gospodarstwo Szkółkarskie Jacek i Beata Jurgielewicz
kategoria zespołowa
nagroda I stopnia
• Grupa Producentów Warzyw i Owoców „Aura” Sp. z o.o.,
prezes Eleonora Kapusta
nagroda II stopnia:
• Wspólnota Mieszkaniowa Skarszyn
inicjatywy na rzecz rozwoju
społeczności lokalnych
nagroda I stopnia:
• Stowarzyszenie na rzecz aktywizacji mieszkańców Polesia
Lubelskiego, prezes Gabriela Bilkiewicz
nagrody II stopnia:
• Gospodarstwo Rolne Piotr Łukaszewicz
• Urząd Gminy Klwów, wójt Piotr Papis
wyróżnienia:
• Zagroda Turystyczna „Ślężański Młyn” Maria Pollak
• „Dar Ogrodu” Mobilna Tłocznia Soków Dariusz Jezierski,
Józef Jezierski

Wyroby oparte o tradycyjne receptury
Zakład Przetwórstwa Mięsnego SZAREK
Widna Góra 74a; 37-500 Jarosław
tel. (16) 621 91 43; fax (16) 624 17 72
biuro@zpmszarek.pl
www.zpmszarek.pl

VIBROBET
Zębala, Kudlańska Sp. J.
tel.(12) 385 63 20,
fax.(12) 385 64 50
vibrobet@wp.pl,
biuro@vibrobet.pl
Vibrobet zajmuje się produkcją wyrobów betonowych, takich jak: kręgi,
płytki chodnikowe, koryta ściekowe, obrzeża betonowe, kostka brukowa na potrzeby modernizacji dróg. Oferta ﬁrmy skierowana jest
do lokalnych odbiorców – głównie przedsiębiorstw
wykonujących roboty kanalizacyjne, inżynieryjne
oraz drogowe – z terenu Małopolski, Śląska,
Podkarpacia oraz województwa świętokrzyskiego.
Firma ma charakter rodzinny. Większość pracowników spółki to mieszkańcy gminy Radziemice. Stan
zatrudnienia wynosi 27 osób.
Przedsiębiorstwo inwestuje w indywidualny rozwój pracowników, ﬁnansując różnego
rodzaju kursy i szkolenia
na rzecz poprawy jakości i bezpieczeństwa produkcji.

ZNAKI OSTRZEGAWCZE

Siła śmiechu
anegdocie z czasów Polski Ludowej, gdy chcieliśmy oswoić radziecką przemoc,
oficer polityczny Armii Czerwonej objaśniał rekrutom, co się działo w biblijnym raju. Mówił tak: żył jeden człowiek o imieniu Adam. Spacerował z Bogiem
po pięknym ogrodzie. Rozmawiali sobie o filozofii i polityce. W końcu jednak
Adam się znudził i powiedział: „Boże, my tu chodzimy i rozmawiamy, a kopulować nie ma
z kim” (w oryginale brzmiało to bardziej dosadnie). Bóg przejął się tą potrzebą mężczyzny
i postanowił stworzyć mu kobietę. Gdy już tego dokonał, przekazał Ewie zastrzeżenie dotyczące zrywania owoców. Ona jednak się do tego nie zastosowała i ukradła kilogram Miczurińskich jabłek „pierwowo sorta”. Trzeba przypomnieć młodszym czytelnikom, że Miczurin to był rosyjski biolog, znany ze swych doświadczeń z zakresu krzyżowania roślin. Wyhodował około 300 odmian drzew i krzewów owocowych, w tym jabłoni. Bóg – zdaniem radzieckiego oficera – bardzo się zdenerwował postępkiem Ewy i postanowił oboje wyrzucić
z raju. Od tego momentu – przepraszam za cytat – „Ewa stajała kak bladaja bladź na wakzale”, a Adam wstąpił do Armii Czerwonej.
Bardzo popularny był też w tym czasie cykl kawałów o Radiu Erewań. Mi najbardziej
podały się trzy dowcipy na ten temat. Jeden zawierał pytanie, które brzmiało tak: „Czy to
prawda, że towarzysz Majakowski popełnił samobójstwo i jakie były jego ostatnie słowa?”
Radio Erewań odpowiedziało następująco: „Prawda. Towarzysz Majakowski popełnił samobójstwo. A jego ostanie słowa to: Towarzysze nie strzelajcie!”.
Drugie pytanie było trochę perwersyjne. Słuchacz chciał się dowiedzieć, czy można gołym tyłkiem usiąść na jeżu. Poinstruowano go tak: „Można. W trzech przypadkach. W pierwszym, gdy jeż będzie ostrzyżony. W drugim, gdy „żopa” nie będzie wasza. I w trzecim, gdy
to będzie zadanie partyjne”.
Trzecie pytanie Radio Erewań samo zadało swoim odbiorcom. Mieli odpowiedzieć, jak
się nazywa najważniejszy organ kobiecy. Chodziło o tytuł czasopisma „Sowietskaja Żenszczyna”. Podsumowując efekty tego sondażu, spiker stwierdził: „Otrzymaliśmy wiele prawidłowych odpowiedzi, ale także wiele nieprzyzwoitych”.
Tak oswajaliśmy system narzucony nam po II wojnie światowej, zasługując na miano
najweselszego baraku w obozie socjalistycznym. Podczas pobytu w Moskwie miałem okazję stwierdzić, że Rosjanie, gdy im te kawały opowiadałem, też się śmiali serdecznie, zwłaszcza wtedy, gdy w pokoju nie było telefonu. W tych aparatach podobno najczęściej instalowano podsłuchy.
Tak sobie radziliśmy zarówno z obłąkańczą ideą, jak i z księżycową ekonomią. Gdy tuż
po transformacji pytałem prof. Janusza Czapińskiego, społecznego psychologa, czy polskie
społeczeństwo poradzi sobie z tą głęboką zmianą, odpowiedział, że tak. Zachowaliśmy bowiem tzw. społeczną świadomość rynku. W opowieściach rodziców czy dziadków powtarzały się wspomnienia o tradycyjnym handlu, o konkurencji i zabieganiu o klientów. Ponadto
prywatna inicjatywa wyrwała dla siebie kawałek rynku, na którym działała dosyć sprawnie.
Pamiętam, że jak byłem w Związku Radzieckim, o mało nie zerwano mi z nóg naszych krajowych butów, zrobionych w stylu Beatlesów. U nich o takim zakupie nie można było nawet pomarzyć. Wtedy też narodziła się anegdota o facecie, który jeździł pustą taczką po budowie, bo ustalili mu takie normy, że nie zdążył jej załadować.
Piszę o tym dlatego, że coraz ciaśniej mi w naszym wolnym, demokratycznym kraju. Pretendenci do władzy, czyli Prawo i Sprawiedliwość, znowu chcą nas urządzić na swoją modłę. Nigdy mi nie przychodziło do głowy, że mógłbym dyktować komuś, w co ma wierzyć,
kogo uznawać za prawdziwego Polaka i jaką władzę uznawać. Tymczasem słyszę, że prezydent to jest „Komoruski”, Polska kondominium rosyjsko-niemieckim, a nasz minister spraw
zagranicznych mógłby być podsekretarzem stanu u Angeli Merkel czy Władimira Putina.
Toczy się obecnie debata, czy takie, objawiane publicznie, oceny i zachowania należy karać. Uważam, że nie. W tygodniku „Wprost” ukazała się obrazkowa historyjka, w której Jan
Pospieszalski, autor telewizyjnego programu „Warto rozmawiać”, poucza funkcjonariusza
straży miejskiej, żeby nie wywoził patriotów na Sybir. Ten przytomnie odpowiada mu, że nie
ma już miejsc. Pamiętam z czasów stanu wojennego, że jeden z opozycjonistów zostawiał
za sobą mnóstwo śladów, żeby bezpieka w końcu go dopadła. Ale nie doczekał się. Później
nie miał chlubnej karty.
Co z tym robić? Śmiać się. To bardzo groźna broń. Choć nie byłem w pełni usatysfakcjonowany antyprotestem na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie, skierowanym przeciwko tzw. obrońcom krzyża, jedno mi się w nim podobało. Obnażenie bezsensu eksponowanych wówczas haseł. Krzyż, zmontowany z puszek po piwie, był tego najlepszym przykładem.
I

W

Czesław Rychlewski
32 Fakty

FELIETON

Jarosław,
Jarosław!!!
zisiejszy felieton – dla odmiany – chciałbym zadedykować Jarosławowi Kaczyńskiemu. Muszę mu bowiem całkiem szczerze podziękować. Dociekliwsi z państwa zapytają mucho szybcio: „Czy cię Bóg człowieku opuścił? Dziękować? Za
co?!” Otóż nie, moi mili czytelnicy – wszystko ze mną w jak najlepszym porządku.
Zrobiłem bowiem bilans najnowszej historii politycznej naszego kraju. Czarno na białym wynika z niego, że dzięki mojemu Drogiemu Jarosławowi mam o czym pisać. W przeciwieństwie do wielu innych polityków ten nie zawiódł mnie nigdy. Dzięki niemu krajowa polityka to kraina mlekiem i miodem płynąca dla dziennikarzy, publicystów, socjologów i wszelkiej maści komentatorów. Gdyby nie było Jarosława, nie pozostałoby nic innego, jak go wymyślić.
Któż inny wprowadziłby do Pałacu Lecha Wałęsę tylko po to, by zaraz chcieć się go pozbyć, wszczynając praktycznie zamach stanu? Czy istnieje gdzieś kraj, w którym rządziliby
razem bracia bliźniacy? Jednak dzięki Jarosławowi niemożliwe staje się możliwe. To polityczny David Copperfield.
Spod ziemi wyciąga nikomu nieznanego polityka i robi z niego marionetkowego premieralowelasa, który dzięki Jarosławowi zostaje celebrytą. Co było dalej chyba nie trzeba nikomu przypominać…
Któż inny zawiązałby koalicję z Andrzejem Lepperem i Romanem Giertychem tylko po
to, by za chwilę próbować ich wsadzić do mamra? A czy ktoś pamięta, w jaki sposób powstała ta koalicja? Na zapleczu praskiego kościoła, w towarzystwie arcybiskupa Głódzia
i Tadeusza Rydzyka.
Któż inny nazwałby Ślązaków „zakamuflowaną opcją niemiecką”, powodując odrodzenie
narodowości śląskiej i powszechną do siebie nienawiść?
Któż inny z taką gracją tańcząc walczyka po sklepie, wkładałby to kurę, to cukier do koszyka? Dzięki Jarosławowi zwykłe zakupy nabierają politycznego, ba! – narodowego – wymiaru. Bo Kaczyński to mistrz formy. A to tylko pierwsze rzeczy, które przychodzą mi do
głowy. Wyliczę więc jeszcze kilka ku pamięci.
Sprawy związane z CBA: „Afera węglowa” i tajemnicza śmierć Barbary Blidy, agent Tomek i jego miłosne podboje, sprawy „korupcyjne” doktora G. i innych uznanych lekarzy.
I dalej: awantury wokół rządu i koalicji, obciachy międzynarodowe, jak walka o krzesła. Pamiętacie negocjacje na szczytach unijnych, na których był Lech Kaczyński, ale negocjował
telefonicznie Jarosław? A wysłanie brata do Gruzji, w której rzekomo dokonano nań „zamachu”? No i wisienka na torcie, czyli ostatnie marsze nienawiści, w stylu i na hasłach – jak
to ostatnio określił Stefan Bratkowski – Adolfa Hitlera.
Taaaak, należy podziękować Jarosławowi Kaczyńskiemu, bo Polska już nigdy nie będzie
taka sama. Gdyby nie było Jarosława, siedziałbym teraz nad klawiaturą i głowił się, o czym
tu napisać. A tak nie muszę się nawet zastanawiać, bo o kim to ja wiem, do wyboru zostaje mi tylko najnowszy temat, stworzony przez niego. Inni publicyści też mieliby problem. Trzeba by było pisać nudnawe teksty o stanie polskich dróg czy kłopotach służby zdrowia, a tu
proszę, Jarosław praktycznie za nas odwala całą brudną robotę. Jeśli ktoś z państwa mi nie
wierzy, niech kupi dowolny tygodnik zajmujący się polityką.
Nade wszystko Jarosławowi podziękować powinna koalicja rządząca. To już zupełnie
szczerze i serio. Kierując uwagę na siebie, Jarosław odwraca ją jednocześnie od błędów rządzących. Przecież to wymarzony przeciwnik dla premiera Tuska. Media zamiast zajmować
się rządem, na poważnie dywagują nad kolejnymi pomysłami Kaczyńskiego.
A wiecie co jest w tym wszystkim najlepsze? To, że on jeszcze nie skończył. On ma
w zasadzie carte blanche na kolejne wyczyny. Jestem pewien, że najlepszego jeszcze nam
nie pokazał. Wczoraj na przykład przeczytałem, że pełnomocnik Jarosława – mecens Rogalski – stawia wniosek o zbadanie, czy na lotnisku w Smoleńsku nie rozpylono helu… Fajnie, nie?
Kaczyński to reżyser fascynującego serialu. Andrzej Stasiuk w wywiadzie udzielonym
Piotrowi Najsztubowi nazywa go Neronem, który musi podpalać Rzym, żeby coś się działo.
Przyznam się państwu, że wyczekuję z niecierpliwością i jednocześnie obawą nowego
odcinka tego serialu. To coś w stylu „Californication”. Dlatego następnego 10. dnia miesiąca,
razem z Joanną spod Krzyża zakrzyknę: „Jarosław, Jarosław!”.
I
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DIAGNOZY – PROGNOZY

Cena globalizacji
Gospodarka światowa przypomina mozaikę, ułożoną z kostek domina
– stwierdził Piotr Stefaniak na portalu wnp.pl. – To wiadomo od kilku dekad.
Od niedawna za to uświadamiamy sobie, jak wiele zależy w niej od przypadku

Cezary Rybski
wiat wpada w szaleńczy wir? Reaguje
się na wcześniejsze wydarzenie czy
reaguje już na reakcję? Tylko w ciągu ostatnich czterech dekad globalna gospodarka przeżyła mnóstwo „nieprzewidzianych” załamań.

Ś

Pękające bańki
Pierwszy globalny kryzys energetyczny
spadł na glob w 1973 roku (z powodu embarga na sprzedaż ropy krajom, które poparły
Izrael podczas wojny z Egiptem), drugi
w 1979 roku (ucieczka szacha Pahlawi zrujnowała irański przemysł naftowy), w 1997 roku kryzys finansowy ogarnął Azję (bo pękła
spekulacyjna bańka na tajskim rynku nieruchomości), a rok później – kraje strefy rubla.
W 2000 roku pękła bańka internetowa i nie
minęła dekada, gdy w 2008 roku to samo spotkało rynek finansowy, doprowadzając do największego kryzysu od 1929 roku.
Nie widać w tym żadnej cykliczności i prawidłowości. – Rośnie złożoność, kompleksowość i stopień powiązań gospodarczych – ocenia Mariusz Przybylik z A.T. Kearney. – Gdy
jeden element układanki ulega uszkodzeniu lub
okazuje się wadliwy, wywraca się wiele innych
elementów niczym klocki domina.
Płacimy cenę za globalizację, czyli niestabilne postępowanie graczy giełdowych i finansowych, choć nie jest to nowe zjawisko (już
w Mezopotamii cenę zboża obliczano na podstawie prognozy przyszłych zbiorów). Nie wyciągamy wniosków z powtarzających się błę-
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dów, co stwierdziło w marcu siedmiu ekonomistów z Międzynarodowego Funduszu
Walutowego, oceniając zachowanie instytucji finansowych.
Paradoksalnie płacimy też cenę za postęp
i tempo informacji. Świat śledził on-line, jak
11 marca fala tsunami atakuje Japonię. Jeszcze pół wieku temu pierwsze depesze agencyjne
o takim zdarzeniu zostałyby przetworzone w
młynach prasowych po dwóch dniach, a 150
lat temu, ktoś by o tym wspomniał po miesiącu, mówiąc o zatopieniu kilku wiosek rybackich. Dziś nie ma już dramatycznego wydarzenia lokalnego, które nie miałoby znaczenia dla rynków regionalnych lub nawet
światowych. Wiele z nich wywołuje przyroda.

Silniejsi wolniejsi
W swoim tegorocznym raporcie World
Economic Outlook Międzynarodowy Fundusz Walutowy skorygował w dół prognozy
wzrostu ekonomicznego dla krajów wysoko
rozwiniętych, z USA na czele. MFW przewiduje teraz, że amerykański produkt krajowy brutto wzrośnie w tym roku o 2,8 proc. –
o 0,2 punktu procentowego mniej niż prognozowano jeszcze trzy miesiące temu. Fundusz obniżył też prognozę wzrostu dla Wielkiej Brytanii i dotkniętej trzęsieniem ziemi
Japonii, gdzie kataklizm pochłonie od 3 do
5 proc. PKB. Zdaniem autorów raportu, programy ograniczenia wysokiego deficytu budżetowego w USA i Japonii nie są wiarygodne.
Wysoki wzrost przewidywany jest natomiast w krajach rozwijających się, w tym

w grupie „BRIC” (Brazylia, Rosja, Indie i Chiny). Gospodarka Chin, według prognozy
MFW, wzrośnie w tym roku o 9,6 proc., Indii o 8,2 proc., Rosji o 4,8 proc., a Brazylii
o 4,5 proc.
Cała światowa gospodarka – przewiduje MFW – wzrośnie w tym roku o 4,8 proc.
Zaznaczą się jednak wielkie różnice między
krajami wysoko rozwiniętymi, gdzie PKB
wzrośnie średnio o 2,4 proc., a rozwijającymi się, gdzie przewiduje się wzrost 6,5 proc.
Japoński rząd przyznał w comiesięcznym
raporcie, że niszczycielskie trzęsienie ziemi
i tsunami będą miały negatywny wpływ na
gospodarkę. W sumie, jak się ocenia, kataklizm będzie kosztować około 300 mld dol.,
czyli zostanie zakwalifikowany jako najbardziej kosztowna katastrofa naturalna
w historii.
– Skutki trzęsienia ziemi będą jednak
przejściowe – powiedział japoński minister finansów Kaoru Yosano. Zaznaczył przy tym,
że kataklizm skutkować będzie różnymi niebezpośrednimi negatywnymi skutkami, takimi jak na przykład pogorszenie nastrojów konsumenckich.
Największe zagrożenia – uważają japońskie władze – związane są z rozwojem sytuacji w elektrowni atomowej Fukushima I,
zniszczonej podczas trzęsienia ziemi i tsunami
z 11 marca. Pogorszyły się też prognozy dla
eksportu, produkcji przemysłowej i konsumpcji prywatnej. Do tego dochodzą problemy w przywracaniu linii zaopatrzeniowych
i rosnące ceny ropy – wynika z oceny władz
w Tokio.

Podgrzewanie rynku
– Szef Rezerwy Federalnej Ben Bernanke jest mordercą klasy średniej – stwierdził Marc Faber, wydawca „The Gloom Boom & Doom
Report”, uważany za guru amerykańskich inwestorów. Jego zdaniem
– jak poinformowała TVN CNBC Biznes – druk pieniędzy napędza
inflację i szkodzi Amerykanom. Nie trafiają one na te rynki, gdzie mogłyby pomóc Amerykanom – na przykład na rynek nieruchomości
mieszkaniowych. Idą natomiast na rynek towarów, co tylko może nakręcać inflację.
Rezerwa Federalna od miesięcy utrzymuje luźną politykę monetarną, co ma pobudzać wzrost gospodarczy. Między innymi przeznaczyła 600 mld dol. na program wykupu obligacji, który w praktyce oznacza pompowanie pieniędzy do banków, w nadziei, że rozruszają one gospodarkę, udzielając kredytów.
Wzrost cen surowców, takich jak ropa naftowa, może podciąć
siłę nabywczą gospodarstw domowych, choć Rezerwa Federalna twierdzi, że poziom inflacji nie wymaga na razie podejmowania żadnych
działań.
Zza oceanu docierają jednak także dobre informacje. Amerykańska stopa bezrobocia poszła w dół. W marcu wskaźnik wyniósł
8,8 proc., wobec 8,9 proc. w lutym. Dane pozytywnie zaskoczyły ekonomistów. Analitycy, ankietowani przez agencję Bloomberg, spodziewali się w marcu stopy bezrobocia w USA na poziomie 8,9 proc.
Rynek pracy jest jednym z najlepszych mierników koniunktury w gospodarce. Z tego powodu poprawa sytuacji zatrudnieniowej pozytywnie wpłynęła na notowania giełdy. Indeksy na Wall Street otworzyły się na plusie.

Za wcześnie na nekrolog
Portugalia, której parlamentarzyści odrzucili program ostrych
cięć wydatków, poprosiła Unię Europejską o pomoc – poinformowała wyborcza.biz. – Musimy to zrobić, żeby nie pogorszyć sytuacji naszego kraju – powiedział ustępujący premier Portugalii
Jose Socrates. Decyzja zapadła podczas nadzwyczajnego posiedzenia rządu. Już przed spotkaniem komunikat o konieczności takich działań przekazał prasie minister finansów Fernando Teixeira dos Santos. – Nasz kraj poprzez nierozważne działania wewnętrzne został wpędzony w trudną sytuację na rynkach finansowych – stwierdził.
Portugalia, po Grecji i Irlandii, jest trzecim krajem, który chce
skorzystać z pomocy Unii Europejskiej i Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Analitycy oceniają, że kraj będzie potrzebował
około 80 mld euro. Przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso, były premier Portugalii, oświadczył, że Unia bezzwłocznie odpowie na apel Socratesa. Jest jednak jasne, że warunki uzyskania pomocy będą bardzo ostre.
Hiszpania, która stoi w kolejce do bankructwa, chce jednak radzić sobie sama. – Podjęliśmy poważne zobowiązanie, by zredukować deficyt i udaje nam się to – oświadczyła minister finansów tego
kraju Elena Salgado. Hiszpania wyszła z trwającej 18 miesięcy recesji na początku ubiegłego roku, jednak wzrost gospodarczy od tamtej pory nie był znaczny. Hiszpański rząd przewiduje, że PKB wzrośnie w 2012 roku o 2,3 proc. i o 2,4 proc. w 2013.
Na pytanie, czy Hiszpanii grozi kryzys, podobny do tego w Grecji i Irlandii, premier Luis Rodriguez Zapatero zapewnia, że dadzą
sobie radę na 100 proc. Celem rządu jest ograniczenie deficytu budżetu centralnego, wprowadzenie reguły wydatkowej i zdyscyplinowanie budżetów regionów autonomicznych. A także zmiana układów zbiorowych. Następnie – zwiększanie konkurencyjności i pobudzanie wzrostu gospodarki. – Mój rząd wprowadza reformy, które są konieczne, wymagają wysiłku i poświęceń – zapewnił.
Wśród analityków dominuje przekonanie, że Unia wyjdzie z tej
opresji obronną ręką. Członków wspólnoty łączy bowiem zbyt wiele interesów, żeby, kierując się egoistycznymi interesami, doprowadzili do katastrofy. Na pisanie unijnego nekrologu jest więc zdecydowanie za wcześnie.
I
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Gęstniejące chmury

W spojrzeniach
z zagranicy na
gospodarkę i ﬁnanse
Polski najwyraźniej
wzmogły się
wątpliwości
i ostrzeżenia.
Kwietniowy raport
Międzynarodowego
Funduszu Walutowego
(World Economic
Outlook) prognozuje,
że nasza gospodarka
w tym roku będzie się
rozwijać w tempie
3,8 proc., a w przyszłym
3,6 proc. To poniżej
oczekiwań innych
centrów ﬁnansowych,
a także polskiego
rządu, który
przewiduje 4-proc.
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Zygmunt Słomkowski
ewien wpływ na przewidywania Międzynarodowego Funduszu Walutowego ma obniżenie tempa rozwoju Niemiec, które są głównym importerem polskiej produkcji. Powstały
obawy, że niższy wzrost naszego PKB utrudni redukcję deﬁcytu ﬁnansów publicznych
do 3 proc. PKB w przyszłym roku. Eksperci MFW wyliczyli, że deﬁcyt ten w tym roku
wyniesie 5,7 proc. PKB, w 2012 – 4,2 proc., a w 2013 roku – 3,7 proc. Poniżej 3 proc. PKB spadnie dopiero w 2015 roku – prognozuje raport MFW.
Słabym pocieszeniem jest ocena ekspertów MFW, według których w tym roku wzrost ma być
solidny, bo rentowność firm rośnie, zwiększa się wydatkowanie funduszy unijnych, a akcja kredytowa banków została wznowiona. Jednocześnie bowiem ze znamiennym ostrzeżeniem wystąpiła
agencja ratingowa Standard and Poor's, która stwierdziła, że reforma OFE nie poprawia długoterminowej stabilności finansów publicznych, co w dalszej perspektywie może osłabić wzrost gospodarczy i pogorszyć wiarygodność kredytową Polski. Raport agencji z 11 kwietnia ostrzegł wprost:
„Polskie ratingi mogą znaleźć się pod presją na ich obniżenie, jeżeli po wyborach rząd nie przeprowadzi reform strukturalnych mających na celu stabilizację finansów publicznych”.

P

Czarne punkty
Na domiar złego, obserwatorzy zagraniczni zauważają, że również Polska może odczuć skutki politycznych zawieruch w północnej Afryce. Analitycy japońskiego banku inwestycyjnego Nomoura uznali, że kraje Azji oraz Europy Środkowej i Wschodniej są najbardziej narażone na naftowe następstwa wydarzeń w Libii. Listę tę otwierają Korea Południowa, Singapur i Słowacja,
a zaraz po nich Węgry, Polska i Czechy (miejsca od 4 do 6). Dla porównania, USA zajmują 19.
miejsce, a Niemcy i Japonia – 21. i 22., nawet Włochy i Grecja zajmują dalsze miejsca.
Za chmury naftowe Polska nie odpowiada. Ale analitycy wskazują, że są dziedziny, w których
pojawiające się słabości trzeba wpisać już na nasz rachunek. W omówieniu postaw państw europejskich odnośnie przyszłości energetycznej „Frankfurter Allgemeine Zeitung” pisze, że „w Polsce polityka energetyczna ociera się o mity”. Dziennik wyjaśnia, że„debata energetyczna nad Wisłą odzwierciedla legendę o rozbiorach i wiecznym poczuciu zagrożenia polskiego narodu”. „Dlatego niezależność energetyczna jest najwyższym priorytetem”– pisze dziennik, co – jak zauważa
– „przede wszystkim znaczy uniezależnienie się od dominacji rosyjskich dostawców ropy naftowej i gazu”.
O poczuciu zagrożenia, zdaniem dziennika, świadczy żarliwość protestów towarzyszących
niemiecko-rosyjskiej inicjatywie gazociągu na Bałtyku, który – jak pisze „FAZ” – „jest traktowa-
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ny jak antypolski spisek w stylu Paktu Hitler–Stalin”. Zdaniem dziennika, fakt, że
produkcja energii w Polsce opiera się na węglu kamiennym, powoduje, iż Polska jest adresatem nacisków podczas debat energetycznych na arenie międzynarodowej. Z powodu rosnącego, wynikającego z rozwoju gospodarczego, zapotrzebowania na energię
wzrasta także potrzeba znalezienia takiego
źródła energii, które jest własne i ekologiczne oraz zasobne. „W Polsce panuje konsensus, że tym źródłem będzie elektrownia atomowa” – pisze „FAZ”.
Natomiast marcowy raport Komisji Europejskiej stwierdza, że Polska jest na szarym
końcu, jeśli chodzi o przestrzeganie unijnego prawa w dziedzinie rynku wewnętrznego.
Gorzej od nas wypadają tylko Włochy, biorąc pod uwagę specjalny limit 1 procenta nieprzyjętych dyrektyw do krajowego prawodawstwa.
W Polsce wynosi on 1,7 proc., a we Włoszech 2,1 proc. Z całej Wspólnoty tylko
7 państw, w tym Polska, przekroczyło dozwolony limit niewdrożonych unijnych przepisów. To zła informacja, bo ułatwienia
gospodarcze na unijnym rynku wewnętrznym
czy większa liberalizacja przepisów ma być
jednym z priorytetów przewodnictwa Polski
w Unii Europejskiej, które rozpoczyna się
w lipcu. Jeśli chodzi o liczbę unijnych dyrektyw, które nie zostały na czas przyjęte bądź
zostały wdrożone do naszego prawa nieprawidłowo, to Polska także zajmuje przedostatnie miejsce z liczbą prawie 50 takich
przypadków i ponownie wyprzedza tylko
Włochy. W liczbie postępowań przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu na tle innych Polska
wypada już lepiej: ma obecnie 53 otwarte
sprawy i też poprawiła się w porównaniu
z ostatnim rokiem. Najgorsza pod tym
względem jest Belgia, która ma o połowę więcej od Polski otwartych postępowań.
Raport Banku Światowego „Europe
2020 Poland”, do którego dotarła „Rzeczpospolita”, wytyka nam zaniedbania w wydatkach na badania i rozwój. Autorzy raportu
stwierdzają, że nie ma pewności, iż Polska bez
większych kłopotów jest w stanie wrócić do
wzrostu PKB znacząco przekraczającego
5 proc., a nawet dorównać takim krajom, jak
Brazylia, Chile, Korea Południowa czy Malezja. Zdaniem BŚ spowolnienie tempa wzrostu będzie wynikało przede wszystkim
z mniejszego niż przed kryzysem napływu
środków finansowych, wyższego kosztu obsługi długu, kurczącej się siły roboczej. Według BŚ najbardziej będzie odczuwalny spadek inwestycji prywatnych z powodu wolniejszego napływu środków spoza Polski
oraz wzrost kosztów produkcji przy jednoczesnym spadku dochodów firm. Zdaniem BŚ
w Polsce nieuniknione są reformy, przede
wszystkim wspierające poziom wykształcenia
Polaków i kładące większy nacisk na wyko-

rzystanie technologii, co bezpośrednio łączy
się z wyższym poziomem edukacji.

Chcą inwestować
Choć w ostatnich ocenach zdecydowanie przeważa ostrożna krytyka, wsparta wieloma radami, trafia się nadal sporo zaskakująco przychylnych spojrzeń na Polskę.
– Cud gospodarczy nad Wisłą: Kiedyś zacofany kraj rolniczy dziś rozkwita – pisał „Der
Spiegel” w reportażu z Wrocławia. Autor artykułu Jan Puhl konkluduje: – Niespełna
ćwierć wieku po upadku bloku wschodniego
38-milionowy naród stał się poważanym
mocarstwem regionalnym. Zapewne żaden
inny kraj nie skorzystał na wejściu do UE oraz
globalizacji tak bardzo, jak Polska.
Przed 20 laty głęboko katolicki obszar
między Odrą a Bugiem był dalece zorientowany na rolnictwo, uchodził za zacofany i prowincjonalny, za kulę u nogi Europy. Od
tamtego czasu kraj ten nieprzerwanie rozkwita
– pisał „Der Spiegel”.
Zdaniem autora artykułu, cud gospodarczy, który daje się zauważyć na przykładzie Wrocławia, jest w mniejszym stopniu
skutkiem zagranicznych inwestycji, a raczej
wynika z pomysłowości polskich przedsiębiorców. Utrzymujący się popyt wewnętrzny
i konsumpcja Polaków pozwoliły zapobiec recesji w kryzysowym roku 2009. Od chwili wejścia do Unii Europejskiej zarobki wrocławian
wzrosły o 50 proc., potroiły się dochody podatkowe miasta.
Mimo wątpliwości i niepokojów części
zagranicznych inwestorów, utrzymuje się
zaufanie do polskiego rynku. Jak doniósł brytyjski dziennik „The Financial Times”, grupa inwestycyjna First Property wiąże wiele nadziei z dalszym lokowaniem środków
w polskie nieruchomości. – Obecnie jesteśmy
pełni chęci, by robić interesy w Polsce – powiedział szef First Property, Ben Habib. Jak
pisze „Financial Times”, nie jest to izolowany
głos. W ubiegłym roku zawarto 41 kontraktów (w 2009 roku – 19) o wartości 1,9 mld
euro (dwa razy więcej niż rok wcześniej).
Dla porównania, na całym rynku europejskim tego rodzaju inwestycje wzrosły tylko
o 53 proc.
Rzecznik Union Investment Fabian Hellbusch, ocenił, że w ostatnich 10 latach Polska legitymuje się znaczącym rozwojem i jej
ekonomiczna struktura coraz bardziej przypomina 15 „starych” członków UE. Dodał,
że Polska to w regionie najbardziej atrakcyjny rynek i że w tym roku jego firma zainwestuje u nas około 1,3 mld euro.
Są jednak zgrzyty. Spór o nieuiszczone
płatności przez Telekomunikację Polską SA
(TPSA) duńskiemu partnerowi DPTG trafił
do Ameryki. O budzącej kontrowersje sprawie pisał magazyn „Forbes”, a nowojorska firma inwestycyjna A&G Capital Inc. wystosowała list do ambasady RP w Waszyngtonie. Autorzy korespondencji twierdzą, że

podczas gdy Polska jest stosunkowo atrakcyjnym miejscem dla inwestycji, pewne rzeczy budzą niepokój. Doradzając zaś klientom
z różnych krajów, zwłaszcza z powodu sprawy TPSA, ostrzegają ich przed inwestowaniem w Polsce.
Spór dotyczy umowy podpisanej w 1991
roku przez TPSA z duńską firmą TPTG
w sprawie instalacji sieci światłowodów. Według A&G, przez kilka lat TPSA wywiązywała
się z ustalonych płatności wynikających z porozumienia. „Nagle jednak, powołując się na
dawne błędy w księgowaniu, TPSA zaczęła
odmawiać płatności” – zarzucają autorzy listu. We wrześniu 2010 roku sąd UNCITRAL w Wiedniu orzekł, że TPSA jest winna obecnemu właścicielowi DPTG, GN Store Nors, 502 mln dol. TPSA odwołała się od
tego wyroku.

Gorzkie prawdy
W przeciwieństwie do niemieckiego tygodnika „Der Spiegel”, bardziej chłodnym
okiem spogląda na Polskę autor relacji dziennika brytyjskiego „The Guardian”. Podkreśla
on silne punkty naszego rozwoju, ale wytyka znane nam słabości, jak bezrobocie, rażące
niedomogi infrastruktury, objawy biedy, nierozwiązane problemy służby zdrowia czy systemu emerytalnego. Dziennik zwraca uwagę
na wysoki koszt wydatków emerytalnych
– 11,4 proc. PKB (w Wielkiej Brytanii 5,7 proc.),
co stanowi wynik tego, że pracuje tylko 1/3 Polaków powyżej 50 lat.
Dziennik wytyka nam uderzający brak solidarności społecznej, co ukazuje między innymi skala biedy wśród dzieci – większa od
amerykańskiej i dwa razy większa niż w Wielkiej Brytanii, a także to, że długość życia jest
w bogatej Warszawie o 15 lat większa niż
w najuboższych rejonach.
– Polityka społeczna nie jest szczególnie
przyjazna dla rodzin – podkreśla relacja
„The Guardian”. Dziennik konkluduje, że
w najbliższym czasie Polskę czekają trzy wyzwania. Po pierwsze, uporanie się z następstwami recesji, tj. redukcja deficytu budżetowego i radykalne zmniejszenie dziury w finansach publicznych. Neil Shearing, analityk
z Capital Economics, podkreśla, że bez rozwiązania obu deficytów Polska nie utrzyma
się jako „gwiazda Europy Środkowej”. Po wtóre, przed Polską stoi zadanie znalezienia drogi kontynuowania rozbudowy infrastruktury
w czasie, gdy rząd musi zaciskać pasa, a środki finansowe z Unii Europejskiej (obecnie
3 proc. PKB) staną się mniej dostępne. Po
trzecie, należy rozstrzygnąć kwestię udziału
Polski w strefie euro. Ale to nie wszystko. „The
Guardian” podsumowuje ostrzeżeniem: „Od
1989 roku gospodarka polska funkcjonowała sprawnie, ale niepokój wywołuje pogłębiająca się przepaść między bogatymi i biednymi, między miastem i wsią. Stabilnemu rozwojowi gospodarczemu zagraża wzrost społecznej nierówności”.
I
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Zaufanie zamiast
biurokracji

Prezydent
Bronisław Komorowski
podpisał w siedzibie Urzędu
Skarbowego Warszawa Mokotów
tzw. ustawę deregulacyjną.
Wejdzie ona w życie 1 lipca bieżącego roku
i ma zmienić styl działania administracji publicznej
amiast stosów zaświadczeń, które
przedsiębiorcy i obywatele musieli dotąd przynosić do urzędów,
będą składać oświadczenia. Znamionuje to wzrost zaufania władzy do obywatela i przynosi wymierne korzyści. Stracimy mniej czasu i pieniędzy. Pozostało jednak
jeszcze wiele spraw do sensownego uregulowania, o co przedsiębiorcy domagają się nieustannie. Pojawiają się również szkodliwe dla
polskiej gospodarki propozycje uregulowań
unijnych. Zadaniem rządu jest przeciwdziałać radosnej twórczości biurokratów z Brukseli.

Z

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej
Pracodawcy RP z zadowoleniem przyjmują podpisanie przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego ustawy o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców. Braliśmy aktywny
udział w przygotowaniu konkretnych rozwiązań tej ustawy, dzięki czemu udało się wypracować spójny, sprzyjający przedsiębiorcom
projekt – komentują.
– Ustawa eliminuje m.in. konieczność składania zaświadczeń, zastępując je w wielu sytuacjach oświadczeniami – powiedział ekspert
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Pracodawców RP Piotr Rogowiecki. – Umożliwia także przekształcanie spółdzielni pracy
w spółki prawa handlowego. Zezwala również
na przekształcenie przedsiębiorcy, będącego
osobą fizyczną, wykonującego we własnym
imieniu działalność gospodarczą, w jednoosobową spółkę kapitałową. Te i inne rozwiązania zawarte w ustawie przyczynią się do
budowy sprawnego państwa.
Ministerstwo Gospodarki, wspólnie
z partnerami społecznymi, w tym Pracodawcami RP, pracuje już nad drugą ustawą
dereglamentacyjną. Ma ona ograniczyć kosztowne, często zbędne, obowiązki informacyjne. Prace nad tym aktem prawnym rząd
traktuje priorytetowo. Pracodawcy RP liczą, że kolejne ułatwienia dla przedsiębiorców
uda się przyjąć w tej kadencji Sejmu.

Krajowa Izba Gospodarcza
Przedsiębiorcy zrzeszeni w KIG zaapelowali do rządu o podjęcie działań na forum
Unii Europejskiej dla zahamowania rosnących gospodarczych i społecznych kosztów
wynikających z eskalowania polityki klimatycznej.
KIG – podkreślając zaniepokojenie skutkami wdrożenia w Polsce od 2013 roku po-

stanowień pakietu klimatyczno-energetycznego (chodzi m.in. o aukcyjny system zakupu uprawnień do emisji CO2) – oceniła, że jeśli wejdzie on w życie w proponowanej formule, to spowoduje skokowy wzrost cen
prądu i ciepła, pogorszy konkurencyjność polskiej gospodarki i doprowadzi do utraty
miejsc pracy, a także do zagrożenia bezpieczeństwa energetycznego i pogorszy warunki życia w Polsce.
– Uznajemy, że zarówno niektóre zapisy tego pakietu, jak i propozycje jego implementacji, zagrażają podstawom polskiej gospodarki – powiedział Andrzej Arendarski, prezes KIG. – W związku z tym wniosek jest oczywisty. Polska nie może się
zgodzić na te propozycje. One muszą być
zrelatywizowane i dostosowane do tego, że
poszczególni członkowie Unii Europejskiej
reprezentują zupełnie inne typy gospodarek.
Polska jest akurat w stopniu maksymalnym
wrażliwa na skutki wdrożenia tych zapisów,
dlatego że nasza energetyka oparta jest na
węglu w olbrzymiej swej części oraz jesteśmy położeni w takim miejscu Europy, że
trudno nam będzie realizować skutecznie
pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych.

FORUM PRZEDSIĘBIORCÓW

Polska Konfederacja Pracodawców
Prywatnych Lewiatan
– Na wyzwania stojące przed polską
gospodarką i rynkiem pracy znacznie lepiej
może odpowiedzieć współpraca publicznych i prywatnych agencji oraz pracodawców
– powiedziała Małgorzata Rusewicz, dyrektorka Departamentu Dialogu Społecznego
i Stosunków Pracy PKPP Lewiatan. – Dziś
tak, niestety, nie jest. Warunki prawne są nieodpowiednie, urzędy pracy częściej zajmują
się wydawaniem zaświadczeń niż pracą z bezrobotnymi i pracodawcami. W większości
krajów Europy pasywny model rynku pracy
– oparty na wypłacaniu zasiłków i innych
świadczeń na rzecz bezrobotnych – odchodzi do przeszłości. Jego miejsce zajmuje
model aktywny, którego celem jest aktywizacja
zawodowa osób pozostających bez pracy oraz
próba szybkiego i efektywnego włączenia ich
w szeregi pracujących.
Jacek Męcina, doradca zarządu PKPP
Lewiatan, też jest zdania, że działalność dotycząca aktywizacji zawodowej nie musi być
wykonywana przez publiczne służby w pojedynkę. Tym bardziej, że dotychczasowa polityka nie generuje nowych miejsc pracy.
Tworzą je firmy i gospodarka.
Korzystając z doświadczeń USA, a zwłaszcza Australii, niektóre kraje europejskie (m.in.:
Holandia, Wielka Brytania i Dania) stały się
awangardą w powierzaniu bardziej złożonych

i innowacyjnych metod aktywizacji zawodowej sektorowi prywatnemu i sektorowi nonprofit. Od 2005 roku dołączyły do nich inne
kraje – m.in.: Francja, Niemcy i Szwecja. Chociaż mechanizmy świadczenia usług pozostają
zasadniczo dość podobne, każdy kraj przyjął model partnerstwa publiczno-prywatnego, dopasowany do rozwiązań istniejących
w ramach polityki, gospodarki i na rynku pracy poszczególnych krajów.

Business Centre Club
Propozycja Komisji Europejskiej w sprawie zmiany dyrektywy z 2003 roku dotyczącej opodatkowania energii budzi wiele kontrowersji. Zakłada ona przejście z systemu
opodatkowania opartego wyłącznie na ilości skonsumowanej energii na system uzależniony również od wydajności paliw.
W praktyce oznacza to wprowadzenie tzw.
podatku węglowego, uzależnionego od emisji CO2 oraz tzw. podatku kalorycznego
– opartego o wartość kaloryczną, czyli opałową paliw, aby konsument faktycznie płacił
proporcjonalnie za zanieczyszczenia, które
powoduje. Niestety, istnieją uzasadnione
obawy, że podatek kaloryczny może zwiększyć opodatkowanie najbardziej opłacalnych obecnie paliw: oleju opałowego oraz
diesla (jest bardziej energetyczny niż benzyna), co pociągnie za sobą gwałtowny wzrost
cen tych paliw.

Zdaniem członka Monitorującego Komitetu BCC Janusza Steinhoffa, stanowisko
Komisji Europejskiej wpływa niekorzystnie
na konkurencyjność gospodarek europejskich:
– Problemy związane z nadmierną emisją
CO2 są globalne, dlatego jej ograniczenie
w obrębie Unii Europejskiej nie będzie efektywne. Komisja Europejska nie powinna
przy tym zapominać o konsekwencjach w postaci wyższych kosztów transportu w związku ze wzrostem cen oleju napędowego.
Spowoduje to znaczny spadek konkurencyjności gospodarek europejskich na tle innych państw.
Jednak proponowane zmiany podatkowe wymagają jednomyślności 27 państw Unii
Europejskiej. Jest to już drugie podejście
Brukseli do wprowadzenia w całej UE minimalnej stawki podatku od emisji CO2. Na
poprzednią propozycję nie zgodziła się
Wielka Brytania. Tym razem KE liczy, że cel
uda się osiągnąć dzięki dwunastoletniemu
okresowi przejściowemu. Pozwoliłoby to krajom wspólnoty zacząć stosować podatek odzwierciedlający kaloryczność paliw w sektorach transportu i ciepłownictwa dopiero
od 2023 roku. Natomiast Polska i osiem innych krajów UE mają możliwość skorzystania z okresu przejściowego do 2020
roku.
CZR
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Jednolita hipoteka
W dniu 20 lutego 2011 roku weszła
w życie bardzo istotna nowelizacja
ustawy o księgach wieczystych i hipotece
wprowadzająca systemowe zmiany do
konstrukcji hipoteki w Polsce. Zmiany
te w szerokim zakresie dotyczą
przedsiębiorców zarówno występujących
w charakterze wierzycieli hipotecznych,
jak i dłużników hipotecznych
mawiana nowelizacja ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (tekst jednolity: Dz.U. z 2001
r. Nr 124, poz. 1361) przeprowadzona została ustawą
z dnia 26 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2009 r. Nr
131, poz. 1075). Zmiany regulujące problematykę hipoteki weszły
w życie po aż 18-miesięcznym vacatio legis, które uzasadnione było
rewolucyjnym charakterem wprowadzanej nowelizacji.

O

Jednolita hipoteka
Ustawodawca zdecydował się zlikwidować obowiązujący do tej
pory podział na hipotekę zwykłą i kaucyjną. W zasadzie nowa jednolita hipoteka oparta została na konstrukcji dotychczasowej hipoteki kaucyjnej, zaś przepisy regulujące hipotekę zwykłą zostały z ustawy wykreślone. Nie oznacza to jednak, że przedsiębiorcy obciążeni
lub korzystający z hipoteki zwykłej pozostawieni zostali w próżni legislacyjnej. Przepisy międzyczasowe przewidują bowiem, że do hipotek zwykłych, które mogły powstawać przed 20 lutego 2011 roku
nadal stosuje się przepisy uchylone. Natomiast do hipotek kaucyjnych
powstałych przed nowelizacją ustawy stosuje się przepisy nowe, co
znajduje uzasadnienie w podobieństwie pomiędzy dawną hipoteką
kaucyjną a obecną hipoteką jednolitą.

Zakres hipoteki
Hipoteka stanowi ograniczone prawo rzeczowe, które zabezpiecza
wierzytelności pieniężne. W znowelizowanym art. 68 ustawy wskazano, że zabezpieczeniu w tej formie podlegać mogą także wierzytelności przyszłe. Jednolita hipoteka zabezpiecza również mieszczące
się w sumie hipotecznej roszczenia o odsetki, przyznane koszty postępowania oraz o świadczenia uboczne, jeżeli zostały wymienione
w dokumencie stanowiącym podstawę wpisu hipoteki. Przy tak ukształtowanej konstrukcji suma hipoteki może być zatem wyższa od wysokości wierzytelności głównej.
Skoro praktycznie to do stron umowy ustanawiającej hipotekę
należy określenie sumy hipotecznej, to powstaje ryzyko narzucenia
stronie ekonomicznie słabszej wygórowanej sumy hipotecznej. Jednak dłużnik hipoteczny wyposażony został przez ustawodawcę
w nowy instrument, jakim jest możliwość wystąpienia o zmniejszenie
sumy hipotecznej. W ocenie ustawodawcy taka regulacja zabezpiecza
również interesy wierzyciela hipotecznego, bowiem ograniczona została możliwość uznania umowy za nieważną w przypadku dokonania kwalifikacji – tak zwanego nadzabezpieczenia jako sprzecznego z zasadami współżycia społecznego. Dotychczas w przypadku
bowiem stwierdzenie nieważności umowy prowadziło do sytuacji,
w której wierzyciel hipoteczny pozostawał bez zabezpieczenia rzeczowego.
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Ustawodawca zdecydował się także zrezygnować z zasady jedna wierzytelność – jedna hipoteka. Obecnie hipoteka umowna może
zabezpieczać kilka wierzytelności z różnych stosunków prawnych przysługujących temu samemu wierzycielowi. Konieczne jest przy tym wskazanie w umowie ustanawiającej hipotekę stosunków prawnych oraz
wynikających z nich wierzytelności objętych zabezpieczeniem.
Nowością jest również możliwość objęcia jedną hipoteką kliku różnych wierzytelności przysługujących różnym podmiotom. Możliwe
jest to przy współfinansowaniu przez różne podmioty tego samego
przedsięwzięcia.

Kolejność hipotek
Przed wejściem w życie nowelizacji zasadą przy obciążeniu jednej nieruchomości kilkoma hipotekami było, że w przypadku spłaty
(wygaśnięcia) najstarszej hipoteki na jej miejsce w „kolejce hipotecznej” wchodził hipoteka późniejsza. Ustawodawca zdecydował się natomiast wprowadzić instytucję rozporządzenia przez właściciela nieruchomości (dłużnika hipotecznego) opróżnionym miejscem hipotecznym. Rozporządzenie takie polega na możliwości ustanowienia
nowej hipoteki o dotychczasowym pierwszeństwie na miejscu hipoteki wygasłej lub na przeniesieniu którejś z hipotek o niższym pierwszeństwie na opróżnione miejsce. Regulacja taka wzmacnia pozycję
właściciela nieruchomości a jednocześnie odbiera wierzycielom hipotecznym pewność, że wygaśnięcie hipotek wcześniejszych polepszy
„pozycję” ich hipotek. Oczywiście wierzyciel hipoteczny przed takim
ryzykiem może bronić się zawierając stosowną umowę przewidującą karę umowną w przypadku rozporządzenia opróżnionym miejscem
hipotecznym. Należy jednak pamiętać, że w świetle dodanego art. 1018
ustawy niedopuszczalne jest zastrzeżenie, przez które właściciel nieruchomości zobowiązuje się do nierozporządzania opróżnionym miejscem hipotecznym. Niewątpliwie wskutek skorzystania z prawa do rozporządzania opróżnionym miejscem hipotecznym nie powinno dojść
do pogorszenia sytuacji innych wierzycieli hipotecznych (choć nie dojdzie również do spodziewanego polepszenia sytuacji wierzyciela), ponieważ nowa hipoteka lub hipoteka przeniesiona na miejsce wygasłej
nie będzie mogła być wyższa niż kwota wygasłej hipoteki.
Nowe regulacje dotyczące jednolitej konstrukcji hipoteki wprowadzają rewolucyjne wprost zmiany w systemie hipotek w Polsce.
Z jednej strony dochodzi do zniesienia konieczności dokonywania trudnego nieraz wyboru pomiędzy dotychczasową hipoteką kaucyjną
a hipoteką zwykłą i pewnego uelastycznienia samej konstrukcji hipoteki, ale z drugiej strony wydaje się, że polepszenie prawnej sytuacji
dłużnika hipotecznego wymagać będzie od wierzycieli hipotecznych
zachowania dużej ostrożności przy konstruowaniu umów hipotecznych.
Kazimierz Pawlik
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Nieźle zeuropeizowani
– peryferyjni ze światem
Rozmowa z prof. Grzegorzem W. Kołodką, dyrektorem Centrum Badawczego TIGER
w Akademii Leona Koźmińskiego, byłym wicepremierem i ministrem ﬁnansów, autorem bestsellerów „Wędrujący świat” i „Świat na wyciągnięcie myśli”
Jakie są prognozy dla Polski i świata
w kontekście minionego kryzysu i wychodzenia z niego gospodarek? Niedawno wypowiadał się pan, że kryzys trwa i pokaże niejedno oblicze. Czy kryzys mamy już za
sobą, tak jak można wyczytać w wielu prognozach i ocenach analityków, czy jest to
optymizm „na wyrost”?
– Analityków mamy głównie od tego, by
się mylili... Przede wszystkim nie należy
utożsamiać kryzysu z recesją. Ani Polska, ani
świat nie jest w fazie recesji, ale kryzys trwa.
Ma on charakter strukturalny i instytucjonalny.
To przecież głęboki kryzys neoliberalnego kapitalizmu i zlekceważenie płynących stąd
zagrożeń doprawdy może wiele kosztować.
Z takim kryzysem nie walczy się poprzez przeciwdziałanie objawom i zamiatanie pod dywan. To wymaga sięgnięcia do przyczyn
sprawczych i ich eliminacji poprzez dokonywanie istotnych zmian w trójkącie współzależnych determinantów rozwoju: wartości, instytucji i polityki. Jeśli to się nie stanie, to tylko kwestią czasu jest nadejście tego, co w „Wędrującym świecie” określam jako Jeszcze
Większy Kryzys – JWK.
Jaki może być wpływ kataklizmu w Japonii, tj. trzęsienia ziemi, tsunami, zniszczeń
m.in. elektrowni, na światową gospodarkę?
Czy można się spodziewać, że będzie on
duży? Jakie dziedziny najbardziej może dotknąć, poza giełdą, która już zareagowała?
Czy należy spodziewać się, że odczują to polscy konsumenci? Chodzi m.in. o ceny energii elektrycznej itp…
– Japoński kataklizm nie ma wpływu na
położenie polskiej gospodarki. Dla świata ma
o tyle znaczenie, o ile Japonia liczy się w globalnej gospodarce. Kraj ten wytwarza około 5,4 bln dol. PKB, według kursu rynkowego; według parytetu siły nabywczej, co jest
bardziej poprawną miarą dla porównań
międzynarodowych, jest to około 4,3 bln, co
daje mu trzecią, po USA i Chinach, pozycję w świecie. Krótkookresowe skutki dadzą
się we znaki, ale na dłuższą metę nie będą
znaczące. To jest kolosalny cios dla japońskiej gospodarki, lecz ona sobie poradzi. To
kraj bogaty, ze zdyscyplinowanym społeczeństwem i doświadczany już nieraz w przeszłości. Ale trzeba pamiętać, że pozrywane
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Teraz rząd PO sam siebie – oczywiście, przy
niemałym wkładzie rządów PiS – postawił
w dramatycznej sytuacji. Musi przeprowadzić
bardzo trudne dostosowanie fiskalne, zmniejszając
deficyt całego sektora finansowego z prawie
8 proc. poniżej 3 proc. PKB. Chwyta się więc
różnych sposobów. Tu podnosi podatki,
tam tnie wydatki, tu zwiększa VAT, tam zmniejsza
ludziom zasiłki pogrzebowe
zostały rozmaite więzi kooperacyjne, zdewastowana w części kraju jest infrastruktura, zwiększyć się musi i tak już duży, rzędu
6,9 proc. PKB, deficyt budżetowy, wzrośnie
jeszcze bardziej olbrzymi dług publiczny, który obecnie wynosi 195 proc. PKB. Jen może
się osłabić, ale akurat to jest korzystne dla
Japończyków, bo zwiększy ich konkurencyjność eksportową.
Czy należy spodziewać się wpływu wojny domowej w Libii na światowe ceny ropy?
W jakim stopniu można spodziewać się
zmian tych cen w naszym kraju? Czy pod-

łożem tego może być realny wzrost wartości
surowca, czy bardziej psychologiczne i spekulacyjne działania związane z okazją do
zwiększenia zysków?
– Zdecydowanie to drugie. Nie należy
mieć złudzeń co do tego, że koncerny naftowe wykorzystają – już wykorzystują – polityczne trzęsienie ziemi w Afryce Północnej
i na Bliskim Wschodzie dla zwiększenia swoich zysków kosztem finalnych odbiorców
energii. Libia to zaledwie 2 proc. światowego wydobycia, które przecież też nie zostało
zablokowane. Gdyby do podobnej sytuacji jak
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w Libii doszło w Arabii Saudyjskiej, to sytuacja byłaby dużo poważniejsza. Liczą się także bardzo Irak, Iran, a dalej też Nigeria, Angola, Wenezuela… Scena jest bardzo niestabilna. I dlatego ceny będą rosły, nawet jeśli nie będzie spadać produkcja. Od tego przecież mamy rynek.
Jaka jest obecna kondycja polskiej gospodarki? Czy polska gospodarka jest faktycznie „zielona wyspą”?
– Rzeczywista kondycja naszej gospodarki
powinna być postrzegana nie w kontekście rządowej propagandy o „zielonej wyspie”, lecz
na tle sytuacji, która miałaby miejsce przy właściwej polityce gospodarczej. Wtedy tempo
wzrostu gospodarczego byłoby szybsze, bezrobocie i emigracja zarobkowa mniejsze,
baza podatkowa szersza i nie doszłoby do de
facto załamania budżetu państwa. Polskę
ominęła recesja, bo spadaliśmy z wysokiego
wskaźnika ponad 7-proc. wzrostu PKB i udało się zatrzymać „powyżej kreski”, ale niestety
nie ominął nas kryzys. Przejawia się on w jednym z najwyższych w Unii Europejskiej poziomie bezrobocia, niskim stopniu wykorzystania istniejących mocy wytwórczych, spadku inwestycji i olbrzymim deficycie budżetowym. „Wyspa” zatem mocno poczerwieniała, gdyż w roku 2010 na 25 krajów tzw. wyłaniających się rynków, dla których dane co
tydzień przytacza „The Economist”, aż w 20
tempo wzrostu gospodarczego było wyższe
niż w Polsce.
Jak pan ocenia proponowane przez
rząd zmiany systemu emerytalnego i OFE?
Czy zmiany proponowane przez prof. L. Balcerowicza to dobry kierunek?
– Ostatnie rządy swą wadliwą polityką
podczas minionych pięciu lat doprowadziły
do załamania równowagi budżetowej. Na podobną skalę, jak doprowadziła to tego neoliberalna polityka na początku lat 90. wskutek
szoku bez terapii i pod ich koniec w wyniku
przechłodzenia gospodarki bez potrzeby. Być
może L. Balcerowicz chciał zatrzeć przykre

wspomnienia, jakie wywołują jego błędy z obu
tamtych okresów i stąd taki agresywny atak na
niedawnych partyjnych kolegów. Teraz rząd
PO sam siebie – oczywiście, przy niemałym
wkładzie rządów PiS – postawił w dramatycznej sytuacji. Musi przeprowadzić bardzo
trudne dostosowanie fiskalne, zmniejszając deficyt całego sektora finansowego z prawie
8 proc. poniżej 3 proc. PKB. Chwyta się więc
różnych sposobów. Tu podnosi podatki, tam
tnie wydatki, tu zwiększa VAT, tam zmniejsza
ludziom zasiłki pogrzebowe. Ale wszystko to
na skalę – na razie – taką, by wygrać jesienne wybory. Sięgnął więc do bardzo wydajnego z fiskalnego punktu widzenia posunięcia,
zmniejszając radykalnie skalę wpłat do OFE.
W aktualnej sytuacji – do której nie musiało
dojść, co raz jeszcze należy podkreślić – jest
to zasadne posunięcie.
Skąd zatem takie antyrządowe zacietrzewienia niektórych ekonomistów, nawet
tych do niedawna tak zagorzałych zwolenników tego właśnie rządu i apologetów jego
wcześniejszej neoliberalnej polityki? No przecież nie z powodu troski o losy obecnych
i przyszłych emerytów! No przecież nie ze
względu na dobro naszych finansów publicznych! Bierze się to z psychologicznych
i politycznych mechanizmów broniących
własne stanowisko, błędne, w czasie wprowadzania reformy systemu emerytalnego.
Przyklaśnięcie dziś posunięciu rządowemu byłoby tożsame z przyznaniem się do popełnienia błędu wtedy, gdy reforma ruszała. Bierze się to też z doktrynerstwa i dogmatyzmu,
polegającego na tyleż nieprzejednanym, co
wielce naiwnym przekonaniu o cudownym
działaniu zderegulowanego rynku i bezwarunkowej przewagi wszystkiego, co prywatne. Bierze się to wreszcie z działań typowo lobbingowych. Jak nie zabiegać o zachowanie poprzednich rozwiązań, jak nie ubolewać nad
zmniejszeniem marż dla firm zarządzających
funduszami emerytalnymi, skoro sowicie
nagradzają one swoich lobbystów nagła-

śnianych przez media jako „eksperci” czy „niezależni fachowcy”?
W jaki sposób polski system emerytalny powinien zostać zreformowany? Jakie rozwiązania ekonomiczne powinny zostać podjęte?
– Przynależność do OFE powinna być
kwestią suwerennego wyboru. Nie można finansować wpłat do OFE z przyrostu długu
publicznego i obciążać podatników kosztami jego obsługi po to, aby firmom zarządzającym funduszami wypłacać sowite prowizje. Ich dochody muszą być funkcją zyskowności dokonywanych inwestycji w długim okresie, a nie procentową marżą wypłacaną bez względu na skuteczność prowadzonych operacji. Jest oczywiste przy tym, że
muszą być podejmowane również inne działania, w tym wydłużanie wieku emerytalnego wraz ze wzrostem ilości przeżywanych
przez nas lat, zwiększenie obciążeń przyszłych
beneficjentów systemu ubezpieczeń dla rolników KRUS, podniesienie dyscypliny przyznawania rent.
W swojej najnowszej książce „Świat na
wyciagnięcie myśli” porusza pan m.in. zagadnienia poważnych problemów globalnych
i z tym związanych wyzwań dla Polski. Jakie są te najważniejsze problemy globalne
i wyzwania dla naszej gospodarki?
– Największe wyzwanie, jakie stoi przed
światową gospodarką, to jej reinstytucjonalizacja pod kątem dostosowania reguł ekonomicznej gry do nowych warunków stworzonych przez nieodwracalny proces globalizacji. Chodzi o to, że wskutek globalizacji wyłoniła się współzależna ogólnoświatowa gospodarka, nie powstał natomiast żaden podmiot zdolny do skutecznej koordynacji polityki w skali globalnej. Rzecz idzie zatem o stworzenie reguł i mechanizmów sterowania globalną gospodarką. Długa i znojna do tego droga, ale coś się dzieje, chociażby próby koordynacji działań i regulacje sugerowane czy
wręcz wprowadzane w ramach grupy G-20.
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Na tym tle dopiero trzeba widzieć inne
piętrzące się wyzwania: kryzys ekologiczny,
ocieplanie klimatu, wymykającą się spod
kontroli masową migrację ludności, zbyt
wielkie rozpiętości dochodowe, miliardową
masę niedożywionej i głodującej ludności, nierównowagę finansową.
Jak nasz kraj powinien sobie radzić
z tymi wyzwaniami, tj. jakie działania w skali makro powinny zostać podjęte?
– Polska musi sobie radzić z wyzwaniami rozwojowymi w ramach Unii Europejskiej.
Krajowa polityka makroekonomiczna powinna opierać się na czterech filarach: szybkim wzroście, sprawiedliwym podziale, skutecznym państwie i korzystnej integracji.
Sztuka polityki gospodarczej przez następne
pokolenie polegać będzie na umiejętnym, czyli prorozwojowym łączeniu troski o rozkwit
prywatnej przedsiębiorczości, z jednej strony,
oraz spójności społecznej, z drugiej. Tylko
i wyłącznie odpowiednia synergia potęgi niewidzialnej ręki rynku z potęgą widzialnej głowy państwa może ku temu stworzyć szansę.
Jest pan przeciwnikiem neoliberalnej polityki gospodarczej. Twierdzi pan, że nie może
ona zapewnić zrównoważonego rozwoju,
a kontynuacja modelu neoliberalnego jest
niebezpieczna. Dlaczego? Proszę rozwinąć
tę myśl…
– Czy o tym trzeba jeszcze kogoś myślącego i uczciwego przekonywać? Czy neoliberalizm, ten współczesny laissez-faire, nie
skompromitował się dostatecznie, doprowadzając do światowego kryzysu finansowego
i gospodarczego, a teraz już także społecznego
i politycznego? Czy nie powinniśmy mieć go
już zupełnie dość po tym, jak i w Polsce posłużył do wzbogacania się nielicznych kosztem licznych, a po drodze już po raz trzeci doprowadził do kryzysu finansów publicznych,
co będzie nas jeszcze dużo kosztować? Nie
ulega wątpliwości, że kontynuacja neoliberalnej polityki – a nie można tego niestety wykluczyć tak w Polsce, jak i na świecie, co skądinąd się łączy – doprowadzić musiałaby do
katastrofy cywilizacyjnej. Tego trzeba uniknąć.
I cały czas jeszcze można.
W swojej ostatniej książce mówi pan, że
najbliższe lata będą ciężkie dla polskiej gospodarki. Pana zdaniem do 2014 roku nie
można spodziewać się żadnych „pozytywnych fajerwerków” ani przyspieszenia rozwoju gospodarczego? Proszę rozwinąć i wyjaśnić tę myśl…
– Wszystkie lata są ciężkie dla polskiej gospodarki. A gdy mówię, że nie należy spodziewać się żadnych pozytywnych fajerwerków, chodzi mi o to, iż nie uda się w najbliższych latach powrócić na ścieżkę szybkiego
wzrostu rzędu 6–7 proc., choć mamy ku temu
potencjał. W tych okresach, kiedy prawidłowo określone były cele rozwoju, a polityka ekonomiczna opierała się na prawidłowej teorii
– a nie raz to na neoliberalnych doktrynach,
kiedy indziej na populistycznych mrzonkach
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– rozwijaliśmy się w tempie, którego utrzymanie na dłuższą metę dawałoby podwojenie poziomu dochodu co dziesięć lat. Nie uda
się, bo uniemożliwi to polityka i dysfunkcjonalna demokracja, która wynosi do władzy
partie skazane na dysfunkcjonalne koalicje.
W ich ramach z czasem wypracowuje się jakieś kompromisy co do sposobów przeprowadzania reform strukturalnych i zmian instytucjonalnych, problem jednak w tym, że są
one „jakieś”, miast być pragmatyczne i racjonalne z makroekonomicznego i makrospołecznego punktu widzenia.
Twierdzi pan, że Polska dobrze włączyła się w europejski nurt gospodarczy, ale nie
potrafiliśmy mądrze włączyć się w nurt
światowy. Dlaczego?
– Wskutek nadmiernego zapatrzenia się
na Zachód, wskutek młodzieńczej choroby zachłyśnięcia się tym, co tam, podczas gdy gdzie
indziej też jest sporo do ugrania. Polska gospodarka jest mniej obecna poza Europą
i Ameryką Północną niż przed ćwierćwieczem, w czasach Polski Ludowej. Obecnie
blisko 80 proc. naszego eksportu i importu
to wymiana z Unią Europejską, która wytwarza mniej więcej 20 proc. planetarnej produkcji, a z resztą świata, produkującą
80 proc., obracamy tylko 20 proc. naszego
handlu zagranicznego. Tak oto nieźle się
„zeuropeizowaliśmy”, ale równocześnie zeszliśmy na pozycje peryferyjne w światowej
gospodarce. To też pokazuje jeden z pożądanych kierunków naszej ekspansji na przyszłość. Dodać trzeba, że z pewnością więcej znaczymy na arenie międzynarodowej
z punktu widzenia kulturowego i politycznego niż ekonomicznego.
Czy z optymizmem oczekuje pan najbliższych wyborów, czy raczej jest pan sceptycznie nastawiony do nich? Czy wybory
mogą przynieść zmiany na lepsze, jeśli chodzi o politykę gospodarczą?
– Mogą, ale zasadniczych zmian raczej
nie przyniosą. Skazani jesteśmy na rządy koalicyjne. Dobrze byłoby, gdyby udało się
wyłonić koalicję programową, która za nadrzędny cel postawi sobie budowę autentycznej społecznej gospodarki rynkowej i oprze
strategię długofalowego rozwoju na nowym
pragmatyzmie, o czym szerzej piszę w obu
wspomnianych książkach. Ale na to jeszcze
chyba tym razem się nie zanosi. To raczej sprawa następnych wyborów. Teraz zaś trzeba dyskutować i argumentować, aby w polityce było

jak najmniej doktrynerstwa, a jak najwięcej
pragmatyzmu; by górę brał interes społeczny, a nie partykularny; żeby nad nierozsądkiem dominowała racjonalność.
Czy Polska prezydencja w Unii jest dla
nas szansą, którą możemy wykorzystać?
Jeśli tak, to w jaki sposób?
– Oczywiście, że jest taką szansą. I niestety nie wykorzystamy jej, gdyż uwaga polityków jest skierowana nie tam, gdzie powinna. Przewodnictwo – krótkie, bo przecież
tylko semestralne – w Unii Europejskiej,
tzw. prezydencja, nie może polegać na czerpaniu jakichś doraźnych materialnych korzyści, ani też na dążeniu do „wywalczenia”
sobie należnej nam jakoby pozycji politycznej. Powinno ono polegać na pokazaniu, że
w tym czasie – specjalnie nie mówię „pod naszym przewodnictwem” – uruchamiane są
nowe, ważkie procesy. Polska powinna zainspirować wyjście Unii Europejskiej – akurat
teraz – z inicjatywą globalną, ogólnoświatową. Polegać ona powinna na zaoferowaniu
przez UE gotowości do szerokiego, systemowego dzielenia się doświadczeniami z trudnego, ale przecież owocnego procesu integracji
regionalnej.
Chodzi o szeroką ofertę doradztwa technicznego, konsultacje, kształcenie kadr, pomoc w tworzeniu sprawdzonych rozwiązań
instytucjonalnych. Tym razem rzecz nie
w dzieleniu się pieniędzmi, choć trochę ich też
tu potrzeba, ale wiedzą. Tą unikatową wiedzą
zdobytą w złożonym procesie dochodzenia
do takiego stopnia zintegrowania, jakim
może poszczycić się – przy wszystkich istniejących problemach, pęknięciach, wyzwaniach – Unia Europejska, skupiająca 27
państw i licząca pół miliarda mieszkańców.
Dlaczego Polska akurat tu miałaby być
w natarciu? Otóż dlatego, że mamy szczególne doświadczenia w korzystaniu z procesu regionalnej integracji w połączeniu z ustrojowymi przeobrażeniami. Polska prezydencja
powinna zostać zapisana w kartach historii
jako „The Warsaw Initiative”. Dostrzegłby to
cały świat. A i wielu z czasem także doceniłoby ten proces. Przestalibyśmy przy okazji być
peryferiami świata, a nade wszystko dzięki
nam uczyniono by coś cennego pro publico
mundiale bono. Jeszcze nie jest na to za późno, ale za parę miesięcy już będzie. Jeszcze
jeden złoty róg?
Rozmawiała Ewa Ploplis-Olczak

Grzegorz W. Kołodko – intelektualista i polityk, profesor nauk ekonomicznych
i wykładowca akademicki, jeden z głównych architektów polskich reform gospodarczych. Członek Europejskiej Akademii Nauki, Sztuki i Literatury, dyrektor Centrum
Badawczego Transformacji, Integracji i Globalizacji TIGER w Akademii Leona
Koźmińskiego, wicepremier i minister finansów w latach 1994–1997. Autor
i redaktor naukowy ponad 40 książek oraz około 400 artykułów i referatów
naukowych opublikowanych w 25 językach, z czego ponad 160 w j. angielskim.
Autor bestsellera „Wędrujący świat”. (www.wedrujacyswiat.pl). Maratończyk i podróżnik. Zwiedził blisko 150 krajów. Meloman i fotograf.
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Kontrowersyjna
energetyka atomowa
Nowe wyzwania, które pojawiły się przed ludzkością w wyniku wydarzeń
w Japonii, stwarzają nieznane dotąd zagrożenia. Czy energia atomowa jest zabawą
z ogniem czy jedynym wyjściem z kryzysu energetycznego?
Cezary Tomasz Szyjko

Fot. ONTARIO POWER GENERATION

nergia nuklearna stała się przyczyną podziałów na świecie. Bezpieczeństwo atomowe jest wartością
powszechną, ale jako kategoria jest
różnie deﬁniowane i interpretowane. Czy
można wyciągać jednoznaczne wnioski dla
rozwoju energetyki atomowej w Polsce z wywołanych trzęsieniem ziemi i tsunami zdarzeń
w japońskich elektrowniach jądrowych? Dla
zapewnienia rozwoju oraz bezpiecznego
funkcjonowania energetyki jądrowej w Polsce
niezbędne jest przyjęcie ustaw tak zwanego
pakietu atomowego.

nie bardziej niż kiedykolwiek kontrowersyjna.
To zaskakujące, jeśli uwzględni się statystyki: w 2004 roku około 440 elektrowni atomowych wytwarzało w 30 krajach 16 proc.
światowego zapotrzebowania na prąd, z czego w Stanach Zjednoczonych znajdowały się
104 elektrownie, a we Francji prawie 60. Przed
rozszerzeniem UE aż 30 proc. dostaw prądu
pochodziło z energii nuklearnej. Mimo że Komisja Europejska dalej angażuje się we
wspieranie badań nad kulturą bezpieczeństwa
nuklearnego, to państwa członkowskie są podzielone względem wykorzystania energii
jądrowej.

Nowe prawo

Atom dzieli Europę

E

W obliczu wzrastającego zapotrzebowania na energię Polska musi podjąć strategiczne decyzje odnośnie jej pozyskiwania.
13 stycznia 2009 roku Rada Ministrów przyjęła specjalną uchwałę o rozpoczęciu prac nad
Programem Polskiej Energetyki Jądrowej
oraz o powołaniu Pełnomocnika Rządu
ds. Polskiej Energetyki Jądrowej. Celem programu jest uruchomienie pierwszej elektrowni jądrowej już w 2020 roku. Istnieje jednak jeszcze wiele problemów, które muszą zostać jak najszybciej rozwiązane, w tym budowa bazy intelektualnej dla edukacji, szkolenia i treningu personelu instytucji nadzorujących i przyszłych instalacji jądrowych.
22 lutego 2011 roku Rada Ministrów
przyjęła przygotowany przez Rządowe Centrum Legislacji we współpracy z Ministerstwem Gospodarki i Państwową Agencją Atomistyki projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo atomowe oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Rząd zdecydował, że na obecnym
etapie wsparcie merytoryczne i organizacyjne rozwoju energetyki jądrowej zapewniać będzie Ministerstwo Gospodarki, a nie Agencja Energetyki Jądrowej, której utworzenie zakładał projekt Programu Polskiej Energetyki Jądrowej. Celem nowelizacji Prawa atomowego jest określenie wymagań bezpieczeństwa budowy i eksploatacji obiektów jądrowych na najwyższym osiągalnym poziomie, zgodnie z wymaganiami i zaleceniami
międzynarodowymi.

Elektrownia atomowa Pickering
w Kanadzie

Najbliższy Szczyt Bezpieczeństwa Jądrowego, na którym świat podsumuje kulturę
bezpieczeństwa atomowego, odbędzie się

Pełnomocnik Rządu ds. Polskiej Energetyki
Jądrowej podkreśla, że przy budowie pierwszej
polskiej elektrowni jądrowej zastosowana będzie
nowa generacja reaktorów III lub III+, które różnią
się zasadniczo od eksploatowanych już od około
40 lat w Fukushimie reaktorów II generacji. Nowe
typy reaktorów charakteryzuje uwzględnienie
już na etapie projektowania nawet najmniej
prawdopodobnych awarii
Energetyka jądrowa jest sektorem przemysłu o niespotykanych nigdzie standardach
bezpieczeństwa i jakości, dlatego należy ją postrzegać przez pryzmat postępu technicznego, naukowego, cywilizacyjnego oraz wzrostu zatrudnienia, zwłaszcza przyrostu wysokopłatnych stanowisk specjalistycznych.
W I połowie 2011 roku na świecie pracują
442 jądrowe bloki energetyczne o łącznej zainstalowanej mocy netto 375,001 GWe. Kolejne 5 reaktorów znajduje się w stanie długoterminowego wyłączenia. W budowie
znajduje się 65 bloków jądrowych. Energia
atomowa, szczególnie w Europie, jest obec-

w roku 2012 w Korei Południowej. Poprzedni, mający miejsce w Waszyngtonie
w 2010 roku, uwrażliwił społeczność międzynarodową na zagrożenia związane z terroryzmem jądrowym oraz zapoczątkował
szerszą współpracę w przeciwdziałaniu im.
Podczas szczytu wiele państw zaprezentowało
swe dotychczasowe osiągnięcia w dziedzinie
poprawy bezpieczeństwa jądrowego oraz
powzięło dobrowolne deklaracje odnośnie dalszych działań w tym kierunku. Polska poinformowała o założeniach rozwoju energetyki jądrowej w kraju, akcentując dbałość
o standardy bezpieczeństwa, ratyfikowaniu
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Międzynarodowej Konwencji o zwalczaniu aktów terroryzmu jądrowego oraz realizowanym
programie konwersji reaktora doświadczalnego
„Maria”, której towarzyszy wywóz wypalonego
paliwa jądrowego z terytorium RP.
W ostatnich latach w Polsce poświęca się
wiele uwagi przeciwnikom energii jądrowej.
Nie jest to tylko wynikiem ustawy naszego zachodniego sąsiada, obowiązującej od kwietnia 2002 roku, która przewiduje wycofanie się
Niemiec z energii nuklearnej do 2021 roku.
Także Szwecja (1980), Włochy (1990), Holandia (1997) i Belgia (2002) zdecydowały się
na stopniowe zamykanie swoich elektrowni,
mimo że wokół tych decyzji wciąż toczą się
spory. Z kolei Portugalia, Austria, Dania i Irlandia nigdy nie wytwarzały energii atomowej, podobnie jak 3 nowe państwa członkowskie: Polska, Estonia i Łotwa.
Wedle argumentacji przeciwników energia atomowa jest po prostu zbyt niebezpieczna. Kwestia utylizacji odpadów radioaktywnych jest nadal nierozwiązywalna,
a groźba niepożądanego wykorzystania
materiałów nuklearnych zbyt duża. Do tego
dochodzi nieopłacalność ekonomiczna związana z wysokimi kosztami inwestycji na budowę nowych instalacji. Krytycy energii jądrowej zwracają uwagę, że to źródło energii wydaje się dziś korzystne tylko dlatego,
że od 1950 roku było wspierane przez państwo w postaci dotacji, sięgających 1 mld dol.
Zdaniem wycofujących się z tej technologii,
przyszłością jest oszczędzanie energii, czyli oparcie się na odnawialnych źródłach
i efektywne wykorzystanie konwencjonalnych
nośników energii, takich jak węgiel, ropa czy
gaz.
Przeciwnego zdania są producenci energii nuklearnej. Zwolennicy energii atomowej
dostrzegają przede wszystkim korzyści gospodarcze w postaci niższych kosztów produkcji oraz niezależności od wahań cen ropy
naftowej. Wierzą, że postęp techniczny przyczyni się do bezpieczniejszego funkcjonowania
i utylizacji odpadów z elektrowni jądrowych.
Podkreślają też niski poziom kwot emisyjnych
dla gazów cieplarnianych, który dzięki energii atomowej pozwala osiągnąć korzyści
ekonomiczne w ramach protokołu z Kioto.

Bezpieczeństwo a ryzyko
Po serii katastrof w japońskich elektrowniach jądrowych coraz częściej mówi się
o potrzebie rozwijania i umacniania kultury
bezpieczeństwa. Zachowania członków danej instytucji w sektorze energii atomowej wyrażają określoną kulturę organizacyjną w stosunku do standardów bezpieczeństwa. Na
podstawie stanowisk państw względem energetyki jądrowej widać podobieństwa i różnice kultur organizacyjnych między instytucjami
i organizacjami w krajach UE, co wiąże się
między innymi ze specyfiką ich zadań, stopniem nasycenia technologią atomową i rodzajem wykorzystywanych reaktorów, a przede
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wszystkim poziomem wykształcenia i profesjonalizacji kadry kierowniczej.
Ujmowanie człowieka w kontekście szeroko pojętego bezpieczeństwa stało się dziedziną wielu badań naukowych i wyszło daleko
poza mury uczelni techniczno-wojskowych.
Poziom myślenia o bezpieczeństwie jest różny w poszczególnych grupach społecznych,
a życie dostarcza wielu przykładów, które
wskazują, że świadomość ekonomiczna spo-

jest zaakceptować. Ludzie chętniej podejmują
działania, które zawierają ryzyko kontrolowane, rozłożone w czasie i w przestrzeni. Co
więcej, poziom ryzyka preferowanego przez
grupę jest większy od przeciętnego, akceptowanego przez jednostkę.

Deficyt wykwalifikowanej kadry
Kultura bezpieczeństwa atomowego zależy od poziomu profesjonalnego przygoto-

Niezależnie od dalszego rozwoju sytuacji
w japońskim sektorze atomowym nie ulega
wątpliwości, że możliwość podobnego zdarzenia
w Polsce jest całkowicie wykluczona ze względu na
warunki lokalizacyjne, możliwe do zastosowania
technologie, a także opracowane przez rząd nowe
przepisy bezpieczeństwa jądrowego
łeczeństwa i rozumienie terminów ekologicznych, a także bezpieczeństwa atomowego zarówno w pojęciu minimalnym – własnej
rodziny, jak i maksymalnym – interesów
państwa, Europy i świata, powoli, ale systematycznie wzrasta.
Według J. Stańczyka kształt i zakres polityki bezpieczeństwa państwa zależy od takich czynników, jak uwarunkowania geopolityczne, potencjał społeczno-gospodarczy, siła
militarna, tradycja, doświadczenia, kultura polityczna. M. Pietraś zwraca uwagę na to, że
współcześnie bezpieczeństwo narodowe jest
pojęciem podlegającym ciągłej ewolucji. Jego
zdaniem jest to dynamiczny proces, który każda epoka historyczna wypełnia sobie właściwą treścią. W świetle wydarzeń w Japonii
mamy do czynienia z kolejnym przewartościowaniem tego pojęcia. „Tradycyjna” koncepcja bezpieczeństwa, identyfikująca je z brakiem zagrożeń militarnych, odchodzi w przeszłość. Współcześnie zakres przedmiotowy
bezpieczeństwa obejmuje nowe dziedziny.
Pozyskiwanie energii z atomu wiąże się
z ryzykiem, które wynika stąd, że człowiek
wprawdzie jest zdolny przewidywać, ale nie
jest w stanie stwierdzić, co i kiedy się zdarzy
z całą pewnością. Obecnie dominuje przekonanie, że rozwój technologii i organizacji
pomnaża ryzyko i niebezpieczeństwa. Hipoteza ta nie jest jednak w pełni przekonująca,
gdyż rozwój wiedzy i technologii mogą zapobiegać wielu współczesnym zagrożeniom.
Patrząc historycznie, wielkość ryzyka wzrasta,
zmienia się jedynie jego forma i treść. Ryzyko jest tym lepiej kontrolowane, im bardziej
zależy ono od czynników podmiotowych:
ludzkich umiejętności, zdolności, zalet charakteru. Poziom akceptowanego ryzyka w dużej mierze zależy od korzyści, jakie jednostka może otrzymać po osiągnięciu celu. Wraz
ze wzrostem wartości przewidywanej „wygranej” wzrasta ryzyko, które człowiek gotów

wania kadr. Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej szacuje, że elektrownie jądrowe na świecie zatrudniają około 250 tys. ludzi, zaś w całym przemyśle jądrowym, na
uczelniach wyższych, w instytutach badawczych i organach państwowych związanych
z energetyką jądrową pracuje około miliona
osób. Rozwój tej gałęzi przemysłu w Polsce
będzie wymagał wyszkolenia i zatrudnienia tysięcy wysokiej klasy specjalistów.
Polskie instytucje naukowe już przygotowują się do wdrożenia Programu Energetyki Jądrowej, uruchamiając kierunki studiów
i specjalności związane bezpośrednio z sektorem jądrowym. W 2011 roku nastąpi reorganizacja i scalenie instytutów atomistyki
w Świerku i Warszawie w jeden duży ośrodek
badawczy świadczący usługi na potrzeby rozwoju przemysłu jądrowego oraz prowadzący prace badawcze we wszystkich dziedzinach
przemysłowego i medycznego wykorzystania
technik jądrowych. Wiele innych ośrodków
związanych z sektorem elektroenergetycznym
uzyska dostęp do bazy wiedzy, nowych technologii oraz pieniędzy na prace badawczorozwojowe realizowane między innymi na zamówienie operatora elektrowni.
Budowa jednego bloku, nie licząc inwestycji towarzyszących, jak linie energetyczne,
drogi dojazdowe, wiadukty, rozbudowa portów itd., wymaga zatrudnienia 3–4 tys. ludzi
do prac budowlanych i montażowych o szerokim spektrum zawodów – od słabo wykwalifikowanych robotników po inżynierów
i architektów. Wszystko to powoduje lokalny
wzrost popytu na wiele towarów i usług, co
szybko przekłada się na rozrost i zakładanie
nowych firm w okolicy inwestycji – zarówno
handlowo-usługowych, dla których robotnicy i pracownicy elektrowni są głównymi
klientami, jak i specjalistycznych przedsiębiorstw oferujących wyroby i świadczących
usługi inżynieryjne dla inwestora. Zatrudnienie
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w tych ostatnich firmach znajdują nie tylko ludzie z regionu, lecz także studenci i absolwenci
miejscowych szkół i uczelni oraz specjaliści
z innych części kraju.

Wnioski dla Polski
Aby zapewnić kadry na potrzeby energetyki jądrowej, kluczowe jest przyjęcie jednego, spójnego planu dotyczącego kształcenia w tej dziedzinie. Harmonogram działań
na rzecz energetyki jądrowej zakłada, że do
końca 2011 roku przygotowany zostanie
kompleksowy program szkoleń. Mimo to niektóre wyższe uczelnie rozpoczęły na własną
rękę wdrażanie odpowiednich kierunków
studiów – jako pierwszy Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechniki
Warszawskiej. Instytut Energii Atomowej
POLATOM podjął działania ukierunkowane na przygotowanie specjalistycznych programów szkoleniowych. Wydaje się, że mimo
bardzo napiętego harmonogramu polskie
uczelnie i instytucje naukowo-badawcze będą
w stanie podołać postawionemu przed nimi
zadaniu odbudowy kadry dla energetyki jądrowej.
Rząd polski od początku prac nad Programem jądrowym szczególną wagę przykłada do zagwarantowania najwyższych
standardów bezpieczeństwa ludności, pracowników i środowiska naturalnego. Pełnomocnik Rządu ds. Polskiej Energetyki Jądrowej podkreśla, że przy budowie pierwszej
polskiej elektrowni jądrowej zastosowana
będzie – bez względu na wybór dostawcy
– nowa generacja reaktorów III lub III+, które różnią się zasadniczo od eksploatowanych
już od około 40 lat w Fukushimie reaktorów
II generacji. Nowe typy reaktorów charakteryzuje uwzględnienie już na etapie projektowania nawet najmniej prawdopodobnych
awarii.
Na rynku są dostępne technologie wyposażone w tak zwane pasywne systemy bezpieczeństwa, które w przypadku awarii nie potrzebują zasilania w energię elektryczną,
gdyż większość procesów koniecznych do wyłączenia reaktora i schłodzenia rdzenia odbywa się z wykorzystaniem naturalnych zjawisk przyrody: grawitacji, konwekcji naturalnej, różnic ciśnień. Gdyby reaktory elektrowni Fukushima I zostały zaprojektowane
według obowiązujących dziś standardów,
do obserwowanych tam awarii najprawdopodobniej by nie doszło. Jednym skutkiem
trzęsienia ziemi i tsunami byłoby automatyczne, planowe wyłączenie reaktorów.
Polska, w przeciwieństwie do Japonii, jest
krajem wolnym od zagrożeń o charakterze sejsmicznym. Pamiętajmy, że ostatnie trzęsienie
ziemi w Japonii o wartości 9 stopni w skali
Richtera było wydarzeniem bez precedensu
w historii nowoczesnej cywilizacji technicznej. Mimo to elektrownia w Fukushimie zachowała się zgodnie z planem – reaktory uległy planowanemu w takiej sytuacji automa-

tycznemu wyłączeniu. Dopiero powstała
w wyniku trzęsienia ziemi fala tsunami spowodowała zniszczenie awaryjnego systemu
zasilania w energię elektryczną, co bezpośrednio spowodowało problem z chłodzeniem.
Trzecim argumentem za bezpieczeństwem przyszłych polskich elektrowni jądrowych jest nowoczesne prawo, restrykcyjnie określające warunki bezpiecznej eksploatacji obiektów jądrowych i ochrony radiologicznej. Przepisy przygotowane przez Ministerstwo Gospodarki i Państwową Agencję
Atomistyki powinny wejść w życie na początku
lipca br., na 4 lata przed planowanym rozpoczęciem budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. Opracowano je w zgodzie
z normami prawa międzynarodowego i europejskiego, uwzględniając zalecenia Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej
i Agencji Energetyki Jądrowej OECD, doświadczenia operatorów elektrowni jądrowych
na świecie oraz wnioski z analizy najlepszych
technicznych i prawnych rozwiązań i praktyk
w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w poszczególnych krajach
wykorzystujących energetykę jądrową.
Dodatkowo, przepisy umożliwiające
znaczny stopień udziału społeczeństwa w decydowaniu o budowie ww. obiektów pomogą uzyskać stabilność powziętych decyzji,
a w efekcie przyczynią się do pozyskania
i utrzymania akceptacji społecznej dla energetyki jądrowej. Ponadto celem projektowanej ustawy jest stworzenie reguł opracowywania, przyjmowania i realizacji polityki
państwa w zakresie energetyki jądrowej, w tym
w zakresie postępowania z odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym. Projektowana ustawa regulować będzie proces inwestycyjny w zakresie budowy
Obiektu Energetyki Jądrowej, w tym obowiązki i uprawnienia inwestora i operatora takich obiektów, które reguluje ustawa Prawo
atomowe z 29 listopada 2000 roku wraz z aktami wykonawczymi. W szczególności będzie
określać zasady przygotowywania inwestycji
poprzez usystematyzowanie i poszerzenie istniejącego katalogu decyzji koniecznych do wybudowania OEJ.
Nowa ustawa wdroży do polskiego porządku prawnego dyrektywę Rady2009/71/
Euratom z 25 czerwca 2009 roku, ustanawiającą wspólnotowe ramy bezpieczeństwa
jądrowego, uzupełni dotychczasowe uregulowania dotyczące odpowiedzialności cywilnej za szkodę jądrową i określi tryb przygotowywania i aktualizowania strategii państwa w zakresie energetyki jądrowej oraz obowiązki operatorów obiektów jądrowych. W ramach pakietu atomowego przyjęto także
opracowany przez Ministerstwo Skarbu Państwa projekt ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących.

Ewolucja systemu
Tsunami w Japonii i jego konsekwencje
dowodzą, że kryzys jest najtrudniejszym testem dla gospodarki i organizacji społecznej,
głównie ze względu na niemożność jego
przewidywania. Zetknięcie z kryzysem zmusza do poszukiwania nowych strategii i metod postępowania. Niezbędne stają się wiedza i rozumienie istoty kultury bezpieczeństwa
atomowego, która musi być oparta na adekwatnej strukturze organizacyjnej systemu organów władzy państwowej i odpowiednich
rozwiązaniach administracyjno-legislacyjnych. Kształtowanie pożądanej kultury bezpieczeństwa atomowego musi być procesem
ciągłym, ponieważ jednorazowe „akcje”
mogą być efektowne, ale przynoszą pozorne
efekty, sięgając jedynie tej najbardziej powierzchownej warstwy kultury.
Jak można więc ocenić przyszłość energii atomowej? Z jednej strony rosnące ceny
ropy naftowej i nowe koszty handlu kwotami emisyjnymi sprawiają, że energia jądrowa jest coraz bardziej opłacalna. Z drugiej
strony takie hasła, jak „odpady radioaktywne”, a od 11 września i kryzysu północnokoreańskiego i irańskiego także „terroryzm
nuklearny” podważają zasadność energii
jądrowej. Powstaje swoisty paradoks gospodarczy: istniejące elektrownie atomowe ze
swoimi możliwościami produkcyjnymi funkcjonują na liberalnym rynku elektryczności,
ale budowa nowych elektrowni bez dotacji
państwowych jest niemożliwa, co byłoby i tak
sprzeczne z ideą wolnej konkurencji. Nic
dziwnego, iż wydłużenie terminu funkcjonowania elektrowni jądrowych, także wśród
krytyków energii atomowej, wywołuje coraz
gorętsze dyskusje.
Awaria elektrowni Fukushima udowodniła, że zmienia się charakter współczesnych zagrożeń, a społeczeństwo staje przed
problemami nie tylko klęsk naturalnych, ale
i technologicznych. Konieczna jest stopniowa ewolucja międzynarodowego systemu
bezpieczeństwa atomowego w kierunku tworzenia kompleksowych i zintegrowanych narzędzi zarządzania kryzysowego, umożliwiających równoczesne wykorzystanie komponentów militarnych i cywilnych na każdym
poziomie reagowania: międzynarodowym,
krajowym i regionalnym, w odniesieniu do
maksymalnie szerokiego wachlarza zagrożeń.
Niezależnie od dalszego rozwoju sytuacji
w japońskim sektorze atomowym nie ulega
wątpliwości, że możliwość podobnego zdarzenia w Polsce jest całkowicie wykluczona
ze względu na warunki lokalizacyjne, możliwe do zastosowania technologie, a także
opracowane przez rząd nowe przepisy bezpieczeństwa jądrowego. Stworzenie stosownych przepisów pozwoli na redukcję
istotnych ryzyk inwestycyjnych, a tym samym
zwiększy możliwość przygotowania i realizacji
takich inwestycji oraz ich przeprowadzenia
w sposób sprawny i efektywny.
I
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Sztuka uników
Wzrost produktu krajowego brutto w I kwartale 2011 roku wyniósł 4,2–4,4 proc.
– powiedział szef doradców premiera Michał Boni. Główny Urząd Statystyczny
poda oﬁcjalne dane pod koniec maja. Nie powinny się one jednak różnić zasadniczo
od prognoz. Analitycy też są zgodni, że tempo wzrostu w pierwszym kwartale bieżącego
roku przekroczyło 4 proc. Nie jest więc źle. Wśród krajów Unii Europejskiej
rywalizować z nami pod tym względem może tylko Szwecja
Czesław Rychlewski
ząd, przyjmując założenia do budżetu na 2012 rok, nie musi zakładać czarnych scenariuszy, ale musi
się zderzyć z problemami, których
rozwiązania obecnie unika. Boi się bowiem
utraty popularności. Według projektu, w przyszłym roku średnioroczna inﬂacja ma wynieść
2,8 proc., a gospodarka powinna urosnąć
o 4 proc.
Inflacja jest obecnie gorącym tematem.
Dane za marzec bieżącego roku zaskoczyły
wszystkich negatywnie. Ceny wzrosły rok do
roku o 4,3 proc. Takiej dynamiki inflacji nie
było od kilku lat. Prezes Narodowego Banku Polskiego Marek Belka uspokaja jednak,
że jest to zjawisko przejściowe, spowodowane mniej sytuacją na polskim rynku, a bardziej
zjawiskami globalnymi.
Prace nad budżetem rozpoczęto kilka
miesięcy wcześniej niż zwykle. Rząd chce, by
został on przyjęty jeszcze przed parlamentarnymi wakacjami i rozpoczęciem polskiej
prezydencji w Unii Europejskiej. Ponadto rządzący obawiają się, że w okresie kampanii wyborczej przyszłoroczny budżet może stać się
przedmiotem nie zawsze rozumnej licytacji.
Opozycja o tak wczesnym uchwalaniu budżetu wypowiada się sceptycznie i wątpi w jakość dokumentu.
Założenia budżetu zostały zaakceptowane przez Radę Ministrów. Przyjęła ona także Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata
2011–2014. Zgodnie z nim, deficyt budżetowy w 2012 roku ma wynieść maksymalnie 37
mld zł, w 2013 roku – 30 mld zł, zaś w 2014
roku – 28 mld zł. Z kolei dochody budżetu
w 2012 roku wzrosną do 292,7 mld zł, w 2013
roku – do 309,6 mld zł, a w 2014 roku osiągną 323,3 mld zł. Według planu, stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec 2011 roku
ma wynieść 10,9 proc., w 2012 roku – 10 proc.,
w 2013 roku –9,3 proc., natomiast w 2014
roku – 8,5 proc. Deficyt sektora finansów publicznych (dług państwa plus zadłużenie samorządów i różnych funduszy) wyniesie
w roku przyszłym 46,5 mld zł.
Co nas popchnie do przodu? Motorem
wzrostu gospodarczego ma być popyt kra-
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Obecnie w dużym pośpiechu powstają kolejne
decyzje dotyczące tak kluczowych problemów,
jak zmiany w systemie emerytalnym, w systemie
ochrony zdrowia, w szkolnictwie wyższym czy też
finansach publicznych. W każdej z tych spraw jako
społeczeństwo mamy poczucie niedoinformowania
oraz braku warunków do wymiany poglądów
i ścierania się koncepcji
jowy. Ograniczona będzie wartość inwestycji publicznych, ale poprawić się ma koniunktura w sektorze prywatnym, a wraz z nią
sytuacja na rynku pracy. Popyt konsumpcyjny
mają dodatkowo wzmocnić Mistrzostwa
Europy w Piłce Nożnej, które będą rozgry-

wane w przyszłym roku w Polsce i na Ukrainie.

Założenia i realia
Od kilku już lat przeżywamy w Polsce
większe i mniejsze „trzęsienia ziemi” – napi-
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w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2011–2014.
sała w komentarzu na portalu eGospodarka Magdalena Kolka. – Wynikają one z procesów i zmian zachodzących tak w kraju, jak i poza
jego granicami, ale wiele z nich jest na nasze życzenie. Nie sądzę, aby
można było całkowicie ich uniknąć, ale w normalnym kraju wysokie
kompetencje rządzących, ich rozsądek i mądrość życiowa, w połączeniu z chłodnym umysłem i odpowiedzialnością, winny zawsze dominować. Niestety, wielu z wymienionych tu cech zabrakło nam
w ostatnich kilku latach.
Oceniając ten okres, nie zapominajmy, że w tym czasie światowa gospodarka była w ostrym kryzysie, więc można wyobrazić sobie, ile straciliśmy i co jeszcze stracimy w dającej się przewidzieć perspektywie.
Obecnie w dużym pośpiechu powstają kolejne decyzje dotyczące tak kluczowych problemów, jak zmiany w systemie emerytalnym
(emerytury mundurowe i górnicze, KRUS, wiek emerytalny oraz OFE),
w systemie ochrony zdrowia, w szkolnictwie wyższym czy też finansach publicznych. W każdej z tych spraw jako społeczeństwo mamy
poczucie niedoinformowania oraz braku warunków do wymiany poglądów i ścierania się koncepcji.
Magdalena Kolka podkreśla też, że w ostatnim okresie w polityce rządu i w postępowaniu ministra finansów łatwo dostrzec dążenie do utrzymania w ryzach budżetowych wydatków, chęć zdławienia
wysokiego deficytu i zapanowania nad długiem publicznym. W takim standardowym postępowaniu nie ma nic nadzwyczajnego w sytuacji, w jakiej są dziś finanse publiczne naszego kraju. Jednak ostatnio zostaliśmy poinformowani, że rząd i minister Rostowski otrzymali prezent, a – mówiąc precyzyjniej – nie zaskoczył nas sam prezent, a jedynie jego wielkość oraz spokojna atmosfera wokół całej tej
sprawy. Mikołajem okazał się Narodowy Bank Polski, a prezent to
6,2 mld zł, które wpłaci on do rządowej kasy.
To znacząca kwota dla finansów publicznych, odnosząc ją do poziomu planowanego na ten rok deficytu. Komentatorzy podkreślają, że jest to o połowę więcej niż w ubiegłym roku i ponad trzy razy
więcej niż liczył rząd, przygotowując zeszłoroczny budżet. Rada Polityki Pieniężnej przyjęła sprawozdanie finansowe NBP za 2010 rok,
w którym zysk banku centralnego wyniósł 6,5 mld zł. Podjęła decyzję, że NBP wpłaci do budżetu 95 proc. tej kwoty.
– Założenia zawarte w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa wydają się realne i są zbliżone do naszych prognoz – powiedział prezes Fitch Polska Piotr Kowalski. – Dla nas najważniejsze
jest, żeby obniżanie długu i deficytu było procesem trwałym, a nie
jednorazowym zdarzeniem, wynikającym na przykład ze zmian
w systemie emerytalnym. Program konsolidacji finansów publicznych zaczyna powoli nabierać realnych kształtów i to dla nas w średniej perspektywie jest najważniejsze. Jeśli plan zostanie wypełnio-

ny w formie przedstawionej przez rząd, to nie spadnie wiarygodność kredytowa Polski. Są też pewne elementy, które działają na korzyść Polski. W regionie mamy najbardziej zróżnicowaną gospodarkę.
Nie jesteśmy uzależnieni od jednego źródła wzrostu, jak na przykład eksport w innych państwach regionu. Plusem jest to, że mamy
wiarygodną politykę NBP, jasną politykę monetarną, mamy także
płynny kurs walutowy.
– W krótkim terminie zmiany w OFE można ocenić pozytywnie
z punktu widzenia wskaźników budżetowych – uważa Piotr Kowalski. – Dla nas istotne jest, żeby środki, pozyskane w wyniku reformy,
zostały przeznaczone na zmniejszanie długu, a nie na wzrost wydatków.
W długiej perspektywie, powiedzmy dwudziestoletniej, pojawia się pytanie o to, jak państwo zamierza finansować system emerytalny i czy
Polskę, patrząc na demografię, będzie na to stać. Jest to jednak perspektywa zbyt odległa, aby móc ją teraz jednoznacznie ocenić.

Więcej reform
Według raportu Standard and Poor's, reforma Otwartych Funduszy Emerytalnych nie poprawi długoterminowej stabilności finansów
publicznych, a w długim terminie zmiany mogą osłabić wzrost gospodarczy i pogorszyć wiarygodność kredytową kraju. Może to nadszarpnąć zaufanie, zaszkodzić rozwojowi krajowych rynków kapitałowych, a także osłabić potencjał polskiego wzrostu. Ponieważ rząd
dokonał zmian, by uniknąć reform fiskalnych, w średnim terminie poziom długu w relacji do PKB może się pogorszyć.
Nie ulega więc wątpliwości, że czekają nas kolejne reformy, dotyczące szczególnie finansów publicznych. Minister Jacek Rostowski próbuje jeszcze zmusić samorządy do cięcia wydatków. Niewiele to pomoże, bo udział władz lokalnych w zadłużeniu państwa jest
mniejszy niż 10 proc. Tylko ograniczenie wydatków centralnych może
poprawić stan finansów publicznych. Nie uda się jednak dokonać tego
w gorączkowej atmosferze przedwyborczej. Trzeba czekać i patrzeć
władzy na ręce.
I
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Rewolucja w Libii
a kryzys naftowy
Czy globalne ożywienie może być zagrożone przez wzrost ceny ropy naftowej
wywołany wojną domową w Libii? Zdania są podzielone. Jedno jest pewne. Zyskają
producenci czarnego złota. W trudnej sytuacji mogą być państwa importujące z Libii.
Światowe ceny ropy nie spadną. W najbliższych latach nawet mogą wzrosnąć.
Kto może zyskać, a kto stracić? Warto spojrzeć na fakty
Ewa Ploplis-Olczak
ibia jest 14. co do wielkości producentem ropy naftowej na świecie.
W Afryce jest jednym z największych
producentów paliw naftowych i jednym z największych afrykańskich dostawców
ropy do Europy. Kraj ten odpowiedzialny jest
za około 2 proc. globalnej produkcji ropy, ale
jego udział w europejskim rynku jest szacowany na 10 proc. Wśród krajów członkowskich OPEC (Organizacji Krajów Eksportujących Ropę Naftową – Organization of the
Petroleum Exporting Countries), kraj ten zajmuje 8. miejsce pod względem wielkości
wydobycia czarnego złota.
W 2009 roku libijska produkcja ropy naftowej wyniosła 1,652 mln baryłek dziennie,
tj. 2 proc. światowej produkcji. Był to rok (kryzysu), w którym produkcja ropy w tym kraju zmniejszyła się w stosunku do najwyższego w ostatnich latach wydobycia w 2007
i 2008 roku rzędu 1,82 mln baryłek dziennie
– wynika z danych BP (Statistical Energy Survey – SES). Warto jednak pamiętać, że
dane różnią się, w zależności od źródła.

L

Największe zasoby w Afryce
Gospodarka libijska opiera się na produkcji i wymianie międzynarodowej ropy.
Około 90 proc. przychodów z eksportu Libii
pochodzi z handlu ropą i artykułami ropopochodnymi. W styczniu bieżącego roku Libia produkowała 1,58 mb/d ropy naftowej,
z czego około 1,49 mb/d zostało wyeksportowane. Inne źródła podają, że bezpośrednio
przed wybuchem wojny domowej w Libii codziennie wydobywano prawie 1,65 mln baryłek
ropy naftowej. W marcu bieżącego roku liczba ta była cztery razy mniejsza, a eksport praktycznie ustał. Prace w Libii wstrzymały największe światowe spółki naftowe, tj. British Petroleum, Eni, Total, Statoil i Shell. Zdaniem
IEA w marcu, po ewakuowaniu pracowników
zagranicznych firm naftowych, produkcja
spadła o milion baryłek dziennie.
Z danych BP (SES) wynika, że Libia posiada największe udowodnione zasoby ropy

50 Fakty

Gdyby rewolucja przeniosła się na inne państwa
będące eksporterami czarnego złota, światu może
grozić kryzys naftowy na olbrzymią skalę. Gdyby
rozruchy objęły również Algierię i trzy czołowe kraje
członkowskie OPEC, tj. Iran, Arabię Saudyjską
i Zjednoczone Emiraty Arabskie – świat po prostu
nie miałby ropy naftowej
naftowej w Afryce. W 2008 roku wyniosły one
5,7 mld t, tj. 43,7 mld baryłek, co stanowiło
3,5 proc. całkowitych rezerw światowych.
Wskutek sankcji nałożonych na Libię w latach
1992–1999 dostęp do technologii niezbędnych
do produkcji paliw był w tym kraju ograni-

czony. Obecnie libijski przemysł wydobywczy
jest zależny od inwestycji zagranicznych.
Jednak surowce są nadal w dużym stopniu
niewyeksplorowane, z dużymi rezerwami
ropy naftowej. Wśród światowych dostawców
ropy kraj ten ma bardzo niskie koszty pro-
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dukcji, a pola naftowe są położone w pobliżu rafinerii i europejskich rynków zbytu.

Wpływ na globalną wioskę
W styczniu bieżącego roku światowa
produkcja ropy naftowej wyniosła 88,5 mln
baryłek dziennie (mb/d), a światowy popyt na
ten produkt osiągnął wartość 87,8 mb/d. Międzynarodowa Agencja Energetyczna (International Energy Agency – IEA) prognozuje,
że w roku bieżącym światowe zapotrzebowanie na ropę może wzrosnąć do 89,3 mb/d.
W 2009 roku światowe wydobycie ropy naftowej wyniosło około 80,86 mln baryłek
dziennie. Według BP SES było ono rzędu
79,95 mln baryłek dziennie.
Największym producentem i eksporterem
ropy naftowej na świecie jest Arabia Saudyjska. Według Oil and Gas Journal kraj ten posiada złoża zawierające około 260 mld baryłek.
W 2010 roku produkcja czarnego złota w Arabii Saudyjskiej wyniosła średnio 10,2 mb/d
– szacuje US Energy Information Administration (EIA). Obecnie kraj ten posiada największe na świecie możliwości produkcyjne.
Pod koniec ubiegłego roku był w stanie
zwiększyć produkcję do ponad 12 mb/d. Na
drugim miejscu pod względem wielkości posiadanych złóż ropy naftowej na świecie jest
Kanada, która ma złoża szacowane na 178
mld baryłek. Na trzecim miejscu plasuje się
Iran z zasobami rzędu 137,6 mld baryłek
(w styczniu bieżącego roku), co stanowi
około 10 proc. światowych zasobów – podaje
Oil Gas Journal.
Wojna domowa w Libii, która wstrzymała
eksport ropy naftowej, z pewnością będzie
miała wpływ na globalną gospodarkę
– twierdzi Phil Flynn, analityk rynków PF
Gbest w Chicago. Podkreśla, że gdyby zamieszki rozprzestrzeniły się w Arabii Saudyjskiej i innych krajach produkujących ropę,
to na pewno będzie to miało ogromny wpływ
na globalną podaż tego surowca. Gdyby rewolucja przeniosła się na inne państwa będące
eksporterami czarnego złota, światu może
grozić kryzys naftowy na olbrzymią skalę.
Gdyby rozruchy objęły również Algierię i trzy
czołowe kraje członkowskie OPEC, tj. Iran,
Arabię Saudyjską i Zjednoczone Emiraty
Arabskie, świat po prostu nie miałby ropy naftowej – twierdzi Dmitrij Lutiagin, analityk grupy inwestycyjnej „Alor-Inwest”. Taki rozwój
wydarzeń jest mało prawdopodobny, ale
jednak możliwy. Region ten odgrywa ważną
rolę w dostawach ropy naftowej na rynek
światowy. Jego zdaniem, pozostałe kraje
świata nie są zdolne do zwiększenia wydobycia
w sposób wystarczający.
Według statystyk BP w 2009 roku produkcja ropy w OPEC wyniosła 33,1 mln baryłek dziennie, co stanowiło 41,2 proc. światowej produkcji. Kraje OPEC dysponują
niezbędnymi zasobami ropy, dlatego do
marca bieżącego roku udało się pohamować
zapędy spekulantów.

W 2009 roku wydobycie ropy naftowej na
Bliskim Wschodzie wynosiło blisko 24 mln baryłek na dobę. Razem z Libią i Nigerią to
4 mln baryłek. Stanowi to jedną trzecią
światowego codziennego zużycia ropy naftowej. Arabia Saudyjska i Iran wytwarzają aż
17 proc. światowej produkcji ropy. Gdyby
eskalacja napięć objęła także te kraje, to
zmniejszenie podaży czarnego złota z tego regionu będzie jeszcze większe. Wszystko to odbije się na cenach. Analitycy twierdzą, że cena
baryłki osiągnęłaby nawet 200 dol. Saudyjczycy, którzy dominują w OPEC, deklarują,
że mogą zwiększyć produkcję ropy i dodatkowe 4 mln baryłek trafi na rynek. Jednak zdaniem niektórych analityków z powodu wzrostu globalnego popytu na ropę wolne moce
są już bardzo napięte.

Mogą tracić importerzy
Kryzys libijski może bardzo skomplikować sytuację państw importujących z Libii
ropę naftową. Libia jest ważnym dostawcą
ropy dla takich krajów europejskich, jak: Irlandia (23,3 proc. importu ropy do tego kraju pochodzi z Libii, tj. 14 kb/d w 2010 roku),
Włochy – 22 proc. ( 376 kb/d w ubiegłym
roku), Austria – 21,2 proc. (31 kb/d), Francja – 15,7 proc. (205 kb/d), Szwajcaria – 18,7
proc. (17 kb/d). Natomiast dla krajów OECD
libijski eksport ropy stanowi 5,1 proc. całego
importu tego surowca – wynika z zdanych
IEA.

Pobudzone spekulacje
W połowie lutego bieżącego roku, tj. od
niepokojów, które rozpoczęły się w Libii, ceny
ropy gwałtownie zaczęły rosnąć. Zdaniem ekspertów IEA, cena ropy nie spadnie. Mało tego,
w nadchodzących latach może być jeszcze
wyższa. Nie wpłynie na to nawet pokój w Libii. Wysokie ceny ropy są dogodne dla: Federacji Rosyjskiej, krajów OPEC i Chin.
Gdyby ceny ropy utrzymywały się na poziomie z marca bieżącego roku, w tym roku dochody Rosji z eksportu surowców energetycznych mogą wzrosnąć aż o 100 mld dol.
W przypadku krajów OPEC, jeśli cena baryłki
ropy naftowej utrzyma się do grudnia na poziomie 100 dol., w bieżącym roku dochody
tych krajów z eksportu ropy (po raz pierwszy
w historii) mogą przekroczyć bilion dolarów.
W interesie OPEC jest takie sterowanie wielkością produkcji ropy naftowej, aby ceny pozostały na wysokim poziomie, gdyż władze
Arabii Saudyjskiej i niektórych innych krajów
regionu, uruchomiły kosztowne programy
subwencji socjalnych, aby zapobiec rozruchom. Teraz programy te będą chciały sfinansować z przychodów z eksportu ropy.
Wszystkie te czynniki będą wpływały na
wzrost cen ropy naftowej przez cały bieżący
rok.
Prawdopodobne jest, że jeśli wzrost notowań ropy naftowej nie ustanie, świat czeka wstrząs cenowy, kolejne zahamowanie

wzrostu gospodarki, a nawet druga fala kryzysu. Największy negatywny wpływ wzrost cen
wywrze na importerach ropy naftowej, tj. Stanach Zjednoczonych, Europie i krajach rozwijających się, takich jak Chiny i Indie. Są one
siłą napędową wzrostu gospodarki światowej,
a zwiększenie cen ropy naftowej może spowodować zahamowanie wzrostu gospodarek
tych krajów. Wpływ końcowy będzie negatywny dla całej gospodarki światowej.

Winna nie tylko Libia
– Obawy związane z wydarzeniami w Libii i potencjalnie w innych krajach arabskich
odpowiadają za kilkanaście do dwudziestu
procent obecnej ceny ropy – twierdzi Euler
Hermes (Forbes). Surowce są drogie z kilku
przyczyn. Czynniki ekonomiczne podbijają
ceny ropy i nie należy się spodziewać zmian
w tym zakresie. W tym roku światowy popyt
na ropę ma wzrosnąć o 1,7 proc. do 89 mln
baryłek dziennie, podczas gdy podaż ma
zwiększyć się jedynie o 0,9 proc.
Wpływ na wzrost cen ma również spadek światowych zapasów ropy naftowej,
zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, gdzie
dotychczas rezerwy utrzymywały się na stosunkowo wysokim poziomie. Jednak między
październikiem a grudniem zapasy zmalały
o 9 proc., tj. powróciły do średniego poziomu z ostatnich pięciu lat. Ożywienie gospodarcze w USA przekłada się na wzrost zapotrzebowania tego kraju na ropę, co może
przyczynić się do dalszego uszczuplenia
zapasów i wzmocnić presję na wzrost cen.
Amerykańska Rezerwa Federalna także
zwiększa cenę ropy. Stosowana przez nią strategia „luzowania ilościowego” to w praktyce dodrukowywanie pieniędzy. Zbija to wartość dolara i automatycznie podnosi ceny
ropy.
W najbliższych latach ceny ropy mogą
zwiększyć się także z powodu zaniechania inwestycji w modernizację i produkcję w krajach Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej.
W najbliższych 10 latach z tego regionu ma
pochodzić 90 proc. wzrostu eksportu ropy.
Jest on niezbędny, aby zaspokoić coraz
większy popyt na paliwa, przede wszystkim
ze strony Chin. Dynamiczny rozwój tego kraju jest także czynnikiem wpływającym na cenę
ropy. W bieżącym roku chiński popyt na ropę
ma wzrosnąć o 5,9 proc. wobec spadku własnej produkcji o 0,7 proc. – twierdzą analitycy IEA.
Ceny ropy mają związek ze światowymi
recesjami, które są zazwyczaj poprzedzane
wzrostem wartości czarnego złota. Tak było
w przeszłości. Zarówno wojna Jom Kipur
(Izrael z koalicją Egipt i Syria) w 1973 roku,
jak i recesja w latach 2008–2009 były poprzedzone rekordowymi wzrostami cen ropy
i innych towarów. Miejmy nadzieję, że wzrost
cen energii nie jest zwiastunem, że światowa
gospodarka może zmierzać w kierunku kolejnego kryzysu.
I
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Wielkie odliczanie
do unijnej prezydencji
Polska przygotowuje się do objęcia prezydencji w Unii Europejskiej,
co ma nastąpić w połowie tego roku. Przewodzić Wspólnocie Europejskiej
będziemy po raz pierwszy w historii, mimo że od naszej akcesji minęło
już blisko 7 lat. Trwa wielkie odliczanie. Już dziś wielu z nas zastanawia się,
na ile druga część tego roku może okazać się dla naszego kraju owocna

Fot. KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW

Jacek Butlewski
rezydencja w Unii Europejskiej to dla
nas wielka szansa na załatwienie
swoich interesów, na promocję kraju i na sprawdzenie się w roli organizatora setek spotkań międzynarodowych,
jakie będą miały miejsce w drugim półroczu
w wielu polskich miastach.

P

Czym jest prezydencja Unii?
Unia Europejska jest wspólnotą równych
sobie państw. Formalnie każdy kraj członkowski ma takie same prawa. Oczywiście pod
względem politycznym siła jednego państwa może być większa od siły innego, jednak
w świetle prawa każdy kraj jest równy. Dlatego w dziedzinie przywództwa w Unii Europejskiej nie mogło mieć miejsca przekazanie władzy tylko nielicznym, ale wszystkim.
Odbywa się to poprzez rotacyjną prezydencję, trwającą w przypadku każdego państwa
sześć miesięcy. I tak każdego roku wielkim
statkiem, jakim jest unijna Europa, sterują dwa
państwa. Obecnie czynią to Węgry, które w połowie roku przekażą Polsce ster.
Pierwszą prezydencję objęła w 1958 roku
Belgia, która po półroczu została zmieniona
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Nie należy oczekiwać, że poprzez prezydencję uda
nam się w szczególny sposób wypromować nasz
kraj. Oczywiście w drugiej połowie 2011 roku
Europa, siłą rzeczy, skupi swoją uwagę na Polsce,
jednak sama prezydencja nie jest i nie powinna
być okazją do reklamy
przez dawną RFN. Od stycznia 2010 roku istnieje stanowisko przewodniczącego Rady
Unii Europejskiej (prezydenta Unii). Powoduje to, że już drugi rok prezydencja ma charakter bardziej honorowy, ponieważ to przewodniczący Rady Unii Europejskiej przejął
rolę, jaką wcześniej pełnił premier kraju pełniącego prezydencję.

Zmiana roli prezydencji w UE
Od czasu obowiązywania traktatu lizbońskiego mówi się – i to otwarcie – że prezydencja w Unii Europejskiej nie jest już tym,
czym była dawniej. Innymi słowy, że zmniejszyła się jej ranga. Zdania na ten temat są podzielone, jednak trudno nie zauważyć, że chociażby ostatnia prezydencja różniła się od tych,
jakie miały miejsce przed wprowadzeniem

w życie traktatu lizbońskiego. Premier kraju
pełniącego prezydencję nie przewodniczy
już bowiem Radzie Europejskiej. Co więcej,
minister spraw zagranicznych kraju, który
obejmuje prezydencję, nie jest już przedstawicielem Unii Europejskiej na forum międzynarodowym i nie przewodniczy spotkaniom ministrów spraw zagranicznych. Funkcje tę przejął wysoki przedstawiciel Unii Europejskiej do spraw zagranicznych i polityki
bezpieczeństwa.
Jednak poza tym rola prezydencji nie
zmieniła się znacząco – polscy ministrowie poszczególnych resortów będą więc zarządzali w czasie naszej prezydencji pracą wszystkich ministrów unijnych. Nie należy przy tym
oczekiwać, że poprzez prezydencję uda nam
się w szczególny sposób wypromować nasz
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kraj. Oczywiście w drugiej połowie 2011 roku
Europa, siłą rzeczy, skupi swoją uwagę na Polsce, jednak sama prezydencja nie jest i nie powinna być okazją do reklamy. Musi natomiast
motywować nasz kraj do przewodzenia Unii,
gdyż brakuje w niej zdecydowanych liderów,
którzy mogliby poruszać istotne dla Europy,
ale wciąż odkładane tematy, takie jak zakres
i tempo dalszego rozszerzenia, relacje z Rosją czy stosunek do państw muzułmańskich.
Jeśli Polska odważy się podjąć na forum europejskim tego typu tematy, będzie to dla reszty Europy czytelny znak, że jesteśmy wyraźnym liderem, którego Europie tak bardzo brakuje.
Zdaniem ekspertów Polska, jako lider
w Unii Europejskiej może zagwarantować
znakomite przywództwo na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowych. Odnajdywanie
się w sytuacji, w której trzeba rozwiązać palący problem, należy do mocnych stron naszego narodu, co wynika chociażby z uwarunkowań historycznych. Jak wiadomo, Polacy musieli wielokrotnie stawać na wysokości zadania, gdy przychodziło im walczyć
o własną niepodległość, albo kiedy wspieraliśmy inne narody w ich niepodległościowych
aspiracjach. Jako lider w Unii Europejskiej
Polska może skutecznie pomagać krajom,
w których będzie miał miejsce taki czy inny
kryzys. Z drugiej jednak strony, Polska jest wewnętrznie skłócona politycznie, co może
również odbić się echem w Europie. Nasi unijni partnerzy zdają sobie sprawę z istnienia podziału pomiędzy rządem a opozycją, dlatego też narastanie ewentualnych konfliktów
w czasie naszej prezydencji w Unii Europejskiej może być nie tylko zauważone, ale też
wykorzystane przeciwko nam – chociażby
w celu podważenia naszego przywództwa.

Ostatnie przygotowania
O tym, że Polska będzie sprawować prezydencję w Radzie Unii Europejskiej, wiedzieliśmy od dawna. Polski rząd doskonale
zdaje sobie sprawę, jak wielka odpowiedzialność wiąże się z przewodzeniem Unii,
dlatego też stosowne przygotowania musiały zostać rozpoczęte bardzo wcześnie. Polska
zaczęła działać na tym polu już w 2007 roku.
W 2008 roku powołany został pełnomocnik
rządu do spraw prezydencji, a rok później polski rząd przyjął kompleksowy program przygotowań do tego znaczącego wydarzenia.
Przewodnictwo nasz kraj obejmie po
Węgrzech 1 lipca tego roku. Jak zapowiadają politycy, będzie to gigantyczne wyzwanie.
Pod wieloma względami. Przede wszystkim
nasz kraj będzie musiał pokazać, że jest liderem na europejskim forum. Ponieważ będzie to pierwsza polska prezydencja w historii,
dobrze byłoby zostawić po niej dobre wrażenie. Wymaga to podjęcia szczególnych
starań, ponieważ na ocenę polskiej prezydencji
wpłynąć mogą – tak pozytywnie, jak i negatywnie – pewne zdarzenia. Kryzys wewnętrzny

czy międzynarodowy może odcisnąć piętno
na polskim półroczu w Unii. Wydarzenia takie, jak wojny, klęski żywiołowe czy zawirowania polityczne albo niepokoje społeczne są
ze swej natury trudne, a niekiedy wręcz niemożliwe do przewidzenie. Należy jednak
możliwie najlepiej przygotować się na wypadek ich wystąpienia. Tym bardziej że reakcja
na zaistniałą kryzysową sytuację powinna
mieć miejsce w pierwszej kolejności właśnie
ze strony państwa pełniącego prezydencję.
Przykładowo, na wypadek wystąpienia klęski
żywiołowej w drugim półroczu ze strony Polski powinna być organizowana pomoc. Co
ważne, sposób naszego reagowania w takich
okolicznościach nie umknie surowej krytyce,
jako że państwo sprawujące prezydencję jest
na świeczniku i podlega bardzo szczegółowej
ocenie.
Filozofia działania polskich polityków także powinna – przynajmniej na czas prezydencji – ulec zmianie. Przede wszystkim
w nadchodzącym półroczu należy myśleć „po
europejsku”, utożsamiając interesy krajowe
z unijnymi. Dobrze by było, gdyby polskim
politykom udało się trzymać emocje na wodzy i na czas prezydencji zakopać rów dzielący polskie partie polityczne. Konflikt między koalicją a opozycją w naturalny sposób
będzie dyskutowany i oceniany, przez co może
zaszkodzić naszemu krajowi. Nie możemy
mieć złudzeń – Europa będzie na bieżąco wiedziała o każdym konflikcie rozgrywającym się
w polskiej polityce, chociażby za sprawą relacji medialnych. Do Polski przyjadą setki, jeśli nie tysiące dziennikarzy, którzy będą akredytowani na licznych kongresach i spotka-

sterialnym czy rządowym to nie lada wyzwanie dla wielu polskich miast. Jest oczywiste, że najważniejsze rangą konferencje odbędą się w Warszawie, jednak spotkania niższego szczebla będą miały miejsce także w innych polskich miastach, na przykład w Poznaniu, który z racji znajdujących się w samym
centrum Międzynarodowych Targów ma
znakomite zaplecze. Co więcej, jest to miejsce, w którym odbyło się wiele spotkań o randze międzynarodowej, z udziałem wielu tysięcy ludzi (żeby wspomnieć chociażby konferencję klimatyczną czy spotkanie młodych
w duchu Taizé).
Chyba nie jesteśmy jeszcze do końca
świadomi, jak wiele w czasie drugiego półrocza będzie nas czekało niedogodności
związanych z polską prezydencją. Oczywiście
najbardziej odczuje to Warszawa. Spotkania
międzynarodowe wygenerują dodatkowy
ruch, który spowoduje jeszcze większe korki w stolicy, która od lat boryka się z problemem wzmożonego ruchu samochodowego. Jest niemal pewne, że na czas ważniejszych spotkań będziemy musieli liczyć się
z wyłączeniem z ruchu strategicznych ulic,
którymi dojeżdżać będą unijne delegacje. Zapewne czekają nas też spore zmiany komunikacyjne. Należy tylko mieć nadzieję, że służby odpowiedzialne za transport zbiorowy
uruchomią dodatkowe tramwaje, autobusy,
a może nawet pociągi. Miasta, w których odbędą się konferencje, będą pod szczególnym
nadzorem służb mundurowych, te zaś mają
spore doświadczenie związane z zabezpieczaniem wielkich wydarzeń – dodajmy jednak – przede wszystkim sportowych i kultu-

W nadchodzącym półroczu należy myśleć
„po europejsku”, utożsamiając interesy krajowe
z unijnymi. Dobrze by było, gdyby polskim
politykom udało się trzymać emocje na wodzy
i na czas prezydencji zakopać rów dzielący
polskie partie polityczne
niach roboczych w trakcie polskiej prezydencji.
Dlatego też liderzy polityczni powinni jak
ognia unikać wszelkich sporów, co jak wiadomo będzie trudne w związku z jesiennymi
wyborami parlamentarnymi. Niestety kampania wyborcza przed wyborami do Sejmu
i Senatu przypadnie na końcówkę polskiej prezydencji i, biorąc pod uwagę zamiłowanie naszych polityków do kłótni, może to negatywnie
wpłynąć na ocenę polskiego przewodnictwa
w Radzie Unii Europejskiej.

Nieuniknione niedogodności
Prezydencja Polski w Unii Europejskiej
będzie jednak nie tylko wyzwaniem politycznym, ale także – o czym nie wolno zapominać – logistycznym. Organizacje wielu spotkań międzynarodowych na szczeblu mini-

ralnych. W przypadku prezydencji Polski
w Unii Europejskiej istotna będzie współpraca
polskich służb z ochroną najważniejszych polityków.
Polscy przedsiębiorcy i władze wielu
miast mają nadzieję, że pomimo utrudnień na
polskiej prezydencji uda się zarobić. I rzeczywiście, te nadzieje mogą być jak najbardziej
zasadne – pod warunkiem że jako organizatorzy zapewnimy unijnym dygnitarzom ciekawą ofertę kulturalną, towarzyszącą spotkaniom na międzynarodowym szczeblu.
Wówczas Polska może zostać zapamiętana
jako interesujący kraj, który warto odwiedzić
ponownie. Z nadzieją, że takie wrażenie pozostawimy na gościach, na razie pozostaje
nam odliczać czas do polskiej prezydencji, którego pozostało naprawdę niewiele.
I
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Unijny rynek energii
w przebudowie
Polska infrastruktura energetyczna jest w stanie powolnej degradacji. Prawie nie
inwestowaliśmy w nią od czasu zmiany systemu politycznego, czyli od ponad 20 lat.
Dlatego też nasze elektrownie, sieci przesyłowe i dystrybucyjne są zdekapitalizowane
w ponad 70 proc. Można to w pewnym stopniu zrozumieć i nawet usprawiedliwić,
ale na pewno nie można takiej sytuacji w nieskończoność ignorować
Cezary Tomasz Szyjko
otrzeby są ogromne: według danych
Stowarzyszenia na rzecz Efektywności ETA oraz Społecznej Rady
Narodowego Programu Redukcji
Emisji do 2030 roku w samą elektroenergetykę musimy zainwestować około 100 mld
euro. Jeśli dołożyć do tego inwestycje w gazownictwo, ciepłownictwo i transport, suma
ta urasta do gigantycznej kwoty 320 mld euro.
To ogromny wysiłek dla kraju, trudny do wykonania jako Project ﬁnance lub ze źródeł bezpośrednich. Warto zastanowić się, w co i jak
inwestować i w jakich proporcjach skorzystać
z poszczególnych źródeł ﬁnansowania. Jedno jest pewne – dotychczasowy trend zakładający brak inwestycji z pewnością nie jest akceptowalnym rozwiązaniem. Zagraniczny
wymiar polityki energetycznej UE musi być
jednym z priorytetów prezydencji Polski
w Unii, która potrzebuje w pełni funkcjonującego, połączonego i zintegrowanego wewnętrznego rynku energii.

P

Przebudowa infrastruktury
Komisja Europejska przyjęłą Pakiet infrastrukturalny pod nazwą „Priorytety w odniesieniu do infrastruktury energetycznej na
2020 rok i w dalszej perspektywie – plan działania na rzecz zintegrowanej europejskiej
sieci energetycznej”. Europejska infrastruktura energetyczna to centralny system napędzający gospodarkę UE. Przebudowa europejskiego systemu energetycznego na rzecz niskoemisyjnych technologii przyszłości to nie
tylko zadanie dla sektora energetycznego. Konieczne będą usprawnienia techniczne, większa efektywność, odporność na zmiany klimatu i nowa elastyczność. To nie jest zadanie, któremu może samodzielnie podołać jedno państwo członkowskie. Konieczna będzie
europejska strategia oraz środki.
W uzgodnionej przez Radę Europejską
w 2007 roku polityce energetycznej dla Europy określono podstawowe cele unijnej polityki sektorowej polegające na konkurencyjności, stabilności oraz bezpieczeństwie do-
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staw. W nadchodzących latach trzeba urzeczywistnić wewnętrzny rynek energii, natomiast do 2020 roku udział odnawialnych źródeł energii w finalnym zużyciu energii musi
wynosić 20 proc., o 20 proc. muszą się
zmniejszyć emisje gazów cieplarnianych, a korzyści wynikające z efektywności energetycznej muszą zapewnić 20 proc. oszczędność zużycia energii. W obliczu coraz większej międzynarodowej konkurencji dotyczącej światowych zasobów UE musi zapewnić bezpieczeństwo dostaw po konkurencyjnych cenach
500 mln obywateli.
W komunikacie Energia 2020, przyjętym
w 2010 roku, wzywa się do zmiany sposobu,
w jaki planujemy, budujemy i eksploatujemy
naszą infrastrukturę energetyczną i sieci
energetyczne. Infrastruktura energetyczna
zajmuje czołowe miejsce w inicjatywie przewodniej pod nazwą „Europa efektywnie korzystająca z zasobów”. Odpowiednie, zintegrowane i niezawodne sieci energetyczne to
nie tylko podstawowy warunek realizacji celów polityki energetycznej UE, lecz także realizacji unijnej strategii gospodarczej.

Polska perspektywa
Zgodnie z postanowieniami lutowego
Szczytu Energetycznego UE, do 2015 roku
ma się zakończyć budowa wewnętrznego rynku energii UE, który zapewni swobodny
przepływ gazu i prądu między krajami, by nie

stawą bezpieczeństwa energetycznego UE
i solidarności między jej członkami w razie
kryzysu. KE oszacowała potrzeby zainwestowania w sieci przesyłowe w UE na
200 mld euro do 2020 roku. Ciężar największych wydatków spadnie na firmy energetyczne. Dodatkowe koszty będą one mogły pokryć podwyższonymi stawkami, na przykład
za przesył gazu. Ten zapis bezskutecznie próbowała wykreślić Polska, w trosce o ceny energii dla końcowych konsumentów.
Polsce, z gospodarką opartą na węglu,
udało się wpisać wykorzystanie rodzimych zasobów paliw kopalnych, a także gazu łupkowego. Krajowa produkcja energii elektrycznej jest w ponad 90 proc. oparta na węglu,
a kopalnie są rentowne, co stanowi wyjątek
w UE. Dlatego polski rząd nie chce rezygnować z taniego wykorzystania rodzimych zasobów. Nie udało się natomiast dopisać zdania z deklaracji Grupy Wyszehradzkiej, przyjętej w styczniu, że każdy region UE powinien
mieć zapewnione niezależne dostawy gazu co
najmniej z dwóch zewnętrznych źródeł – by
podkreślić konieczność uniezależnienia się
od dostaw z Rosji, która zapewnia 40 proc. unijnego importu gazu. Zapisano, że z Rosją UE
ma rozwinąć „wiarygodny, przejrzysty i oparty na zasadach dialog w obszarach wspólnego zainteresowania w dziedzinie energii”.
W drugiej połowie roku ma być zatwierdzony Plan działania ws. osi połączeń ener-

Europejska infrastruktura energetyczna to centralny
system napędzający gospodarkę UE. Przebudowa
europejskiego systemu energetycznego na rzecz
niskoemisyjnych technologii przyszłości to nie tylko
zadanie dla sektora energetycznego.
Konieczne będą usprawnienia techniczne,
większa efektywność, odporność na zmiany
klimatu i nowa elastyczność. To nie jest zadanie,
któremu może samodzielnie podołać jedno
państwo członkowskie. Konieczna będzie
europejska strategia oraz środki
było już izolowanych energetycznych wysp,
jak kraje bałtyckie czy Malta. Wobec rosnącego zapotrzebowania na importowane surowce UE buduje wspólną politykę energetyczną, by uniknąć w przyszłości kryzysów, takich jak wywołane w ubiegłych latach na skutek sporów Rosji z Ukrainą. Od 2015 roku żaden kraj nie może być izolowany od europejskiej sieci przesyłu gazu i elektryczności,
a jego bezpieczeństwo narażone na szwank
przez brak odpowiednich połączeń.
Odpowiednia infrastruktura, czyli nowe
trasy przesyłu i interkonektory między krajami, a także poszukiwanie alternatywnych surowców, źródeł i tras dostaw mają być pod-

getycznych Północ-Południe, czyli tzw. korytarza łączącego terminale LNG w Polsce,
Chorwacji i Grecji. Obejmuje on przyszłe i istniejące gazociągi oraz połączenia międzysystemowe: od bałtyckiego gazoportu LNG
w Świnoujściu, przez Polskę, Czechy, Słowację
i Węgry po wybrzeże Adriatyku i wybrzeża
Morza Czarnego. Wzrastają szanse, że ze
Świnoujścia będą płynęły dostawy nie tylko
na terytorium Polski, ale dzięki rozwojowi infrastruktury gazowej, interkonektorów w naszym regonie na osi Północ-Południe także
do innych krajów Unii. Terminal do odbioru gazu skroplonego LNG w Świnoujściu ma
rozpocząć pracę pod koniec czerwca

2014 roku. Będzie w stanie odbierać około
5 mld m3 gazu rocznie. To flagowa polska inwestycja w zakresie budowy bezpieczeństwa
energetycznego. Kolejnym priorytetem jest
projekt BEMIP, czyli integracja z resztą Unii
systemów państw bałtyckich. W jego ramach ma powstać gazociąg z Polski na Litwę. W tych dwóch projektach Polska ma kluczowe znaczenie i staje się ważnym elementem strategii energetycznej UE.

Europejska infrastruktura
transportu CO2

Ogromnych nakładów finansowych będzie wymagało stworzenie adekwatnej infrastruktury transportu CO2. Ze względu
na nierównomierne rozlokowanie w Europie
potencjalnych miejsc składowania CO2 może
być konieczne wychwytywanie i składowanie
CO2 na dużą skalę w Europie do zapewnienia znacznych poziomów obniżenia emisyjności gospodarek europejskich po 2020 roku
i w razie braku odpowiedniego potencjału do
składowania CO2 w poszczególnych krajach
stworzenie infrastruktury rurociągów oraz infrastruktury do transportu drogą morską,
przekraczającej granice państw członkowskich.
Technologie składowe CCS (wychwytywania, transportu i składowania) są wypróbowane, lecz jeszcze niezintegrowane i nieprzetestowane na skalę przemysłową, toteż
CCS nie jest opłacalny z ekonomicznego
punktu widzenia. Jednocześnie panuje ogólna zgoda co do tego, że w celu zapewnienia
znacznego wpływu na ograniczenie emisji
i tym samym portfela środków ukierunkowanych na łagodzenie zmiany klimatu charakteryzujących się najniższymi kosztami, rentowność technologii CCS trzeba zademonstrować na szeroką skalę około roku 2020.
Odpowiadając na to wyzwanie, na wiosennym posiedzeniu Rady Europejskiej
w 2007 roku zdecydowano o wsparciu uruchomienia demonstracji technologii CCS do
2015 roku w UE maksymalnie 12 zakładów,
aby spowodować jej opłacalność ekonomiczną. Obecnie realizowanych jest 6 dużych
projektów CCS na potrzeby wytwarzania
energii elektrycznej. Ich zainstalowane moce
będą wynosiły co najmniej 250 MW, będą one
obejmowały elementy związane z transportem i składowaniem. Projekty te są współfinansowane przez KE, a łączna kwota dotacji wynosi miliard euro.
W listopadzie 2010 roku został uruchomiony kolejny mechanizm finansowania w ramach systemu handlu uprawnieniami do
emisji gazów cieplarnianych. Ponadto Komisja wspiera działalność badawczo-rozwojową w obszarze technologii CCS i utworzyła specjalną sieć wymiany wiedzy dla podmiotów dokonujących demonstracji tych
technologii na dużą skalę.
Przewiduje się, że ilość wychwytywanego CO2 do 2030 roku wzrośnie do 272 Mt.
Wiele wybudowanych rurociągów eksploatuje
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się, wykorzystując ich całkowitą przepustowość i buduje się nowe rurociągi, które do
2050 roku będą w pełni eksploatowane. Sieć
transportu CO2 liczy obecnie około 8800 km
i wymaga inwestycji o wartości 9,1 mld euro.
Rozwój technologii CCS w najbliższej przyszłości będzie warunkowała przede wszystkim cena CO2 – wysoce niepewna i uzależniona od rozwoju sytuacji w obszarze systemu handlu uprawnieniami do emisji. W związku z tym należy podchodzić z dużą ostrożnością do analiz zawierających zarys możliwej sieci CO2 po roku 2020.

Wnioski
Planowana obecnie infrastruktura energetyczna musi być zgodna z bardziej długoterminowymi decyzjami politycznymi.
W celu koordynowania i optymalizacji rozwoju sieci na skalę całego kontynentu konieczna jest nowa polityka UE na rzecz infrastruktury energetycznej. Dzięki temu UE
będzie mogła w pełni wykorzystać korzyści wynikające ze zintegrowanej sieci europejskiej,
znacznie przekraczające wartość poszczególnych jej elementów. Za sprawą europejskiej
strategii na rzecz całkowicie zintegrowanej infrastruktury energetycznej opartej na inteligentnych i niskoemisyjnych technologiach
zmniejszą się koszty przejścia na gospodarkę niskoemisyjną dla poszczególnych państw
członkowskich. Całkowicie wyposażony w po-

łączenia międzysystemowe rynek europejski
zwiększy bezpieczeństwo dostaw i pomoże
ustabilizować ceny dla konsumentów, zapewniając dostawy energii elektrycznej i gazu
do miejsc, w których są one potrzebne. Sieci europejskie, które w miarę potrzeb będą
obejmowały sąsiednie państwa, ułatwią również konkurencję na jednolitym rynku energii w UE, stymulując solidarność państw
członkowskich. Przede wszystkim zintegro-

wiązania finansowe dla zaspokojenia potrzeb
inwestycyjnych, które według szacunków na
nadchodzące 10-lecie mają wynieść bilion
euro, z czego połowa na potrzeby samej sieci energetycznej. Większą część tych inwestycji
w sieci trzeba będzie pokryć z cen regulowanych i opłat wynikających z ograniczeń sieciowych. Z obecnych ram regulacyjnych wynika, że wszystkie konieczne inwestycje nie zostaną zrealizowane lub zostaną zrealizowa-

Odpowiednie, zintegrowane i niezawodne sieci
energetyczne to nie tylko podstawowy warunek
realizacji celów polityki energetycznej UE,
lecz także realizacji unijnej strategii gospodarczej
wana infrastruktura europejska zapewni europejskim obywatelom i przedsiębiorstwom
dostęp do źródeł energii po przystępnych cenach. To z kolei będzie miało pozytywny
wpływ na realizację celu polityki europejskiej
na 2020 rok, zakładającego utrzymanie silnej,
zdywersyfikowanej i konkurencyjnej bazy
przemysłowej w Europie.
Dwie konkretne kwestie, którymi należy
się zająć, to zatwierdzanie i finansowanie projektów. Trzeba zwiększyć efektywność i przejrzystość udzielania pozwoleń i współpracy
transgranicznej, co zaowocuje większą akceptacją ze strony opinii publicznej oraz
przyspieszeniem realizacji. Należy znaleźć roz-

ne nie tak szybko, jak to konieczne. W dłuższej perspektywie czasu cel UE polegający na
obniżeniu emisyjności, czyli na zmniejszeniu
emisji gazów cieplarnianych w UE o 80–
95 proc. do 2050 roku, spotęguje ten problem,
zwiększając potrzebę dalszego rozwoju, na
przykład w zakresie infrastruktury na potrzeby
magazynowania energii elektrycznej na dużą
skalę, ładowania pojazdów z elektrycznym napędem, transportu oraz składowania CO2
i wodoru. Infrastruktura wybudowana w kolejnym dziesięcioleciu będzie nadal w dużym
stopniu wykorzystywana około 2050 roku, zatem nieodzowne jest uwzględnienie bardziej
długoterminowego celu.
I

Zarabianie na spadkach
Kwestie związane z zarabianiem na spadkach to temat ostatnio modny ze względu
na wprowadzenie przez naszą rodzimą giełdę tak zwanej „krótkiej sprzedaży”.
Aby rozwinąć go i wyjaśnić pojęcie buzzwordu zawartego w tytule posłużę się
przykładami „pozagiełdowymi”, zaczynając od omówienia najpierw naszych przyzwyczajeń
tóż standardową techniką inwestycyjną jest zarabianie na wzroście wartości inwestycji. Kupujemy ziemię wierząc, iż po pewnym
czasie jej wartość wzrośnie, co pozwoli nam
na sprzedaż z zyskiem. Odkładamy pieniądze
na lokacie bankowej, wiedząc, że otrzymamy
pieniądze powiększone o odsetki. Kupując obligacje, waluty czy też jednostki uczestnictwa
funduszy inwestycyjnych jesteśmy nastawieni na ich wzrost. Mentalnie myśląc o zysku,
myślimy o wzroście. Rośnie – zarabiamy, spada – tracimy.
Natomiast wartości aktywów, w które możemy zainwestować zmieniają się w obie strony – w danym momencie rosną, by w innym
spadać. Rynkiem rządzi prawo równowagi cenowej. Cena ustalana jest przez kupujących
i sprzedających. Kupujący podejmuje decy-
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zję o zakupie, gdy wycena danego aktywa wedle jego opinii jest wyższa od obecnej ceny rynkowej, podczas gdy sprzedający podejmie decyzję o sprzedaży dochodząc do wniosku, iż
obecna cena rynkowa odpowiada jego wartości. Aby nie było za nudno, opinie uczestników rynku zwykle są niejednolite.

Intratny zakład
Oczywiście jest to pewne uproszczenie,
zdarzają się bowiem sytuacje, gdy decyzja
o sprzedaży bądź zakupie podejmowana
jest z pominięciem analizy wartości aktywa
(nagłe potrzeby finansowe mogą skłonić do
sprzedaży aktywa po niższej cenie, niż wartość wedle opinii sprzedającego), ale tym się
nie zajmujemy.
Co możemy zrobić gdy sądzimy, iż wartość danego aktywa osiągnęła już górną

granicę swojej wartości i naszym zdaniem
w najbliższym czasie nie tylko nie wzrośnie,
ale wręcz spodziewamy się korekty wartości
jego obecnej ceny? W przypadku standardowych aktywów jedyne co możemy zrobić
to je sprzedać, gdy jesteśmy w ich posiadaniu, bądź poczekać na korektę wartości ceny,
jeżeli nosimy się z zamiarem zakupu.
Aby jednak przedstawić obrazowo sedno artykułu, wyobraźmy sobie następującą hipotetyczną sytuację. Otóż w naszej okolicy,
w której mieszkamy, cena ziemi urosła do
kwoty powiedzmy 1000 zł za metr kwadratowy. Jesteśmy przekonani, iż jest to cena zdecydowanie za wysoka, nieodpowiadająca
wartości i za dwa lata będzie wynosić 600 zł,
jak minie „boom” na działki w naszej okolicy. Otóż rozwiązania mamy dwa – pierwsze
łatwiejsze, możemy znaleźć kogoś, kto sądzi
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inaczej niż my – zakłada, iż „boom” będzie
trwał nadal i cena za metr kwadratowy ziemi w naszej okolicy wzrośnie w ciągu 2 lat do
kwoty powiedzmy 1300 zł. W takiej sytuacji
możemy się z nim „założyć”, że jeżeli cena metra kwadratowego wzrośnie powyżej 1000 zł,
jak to jest dzisiaj, my zapłacimy mu różnicę
między ceną za te dwa lata a ceną dzisiejszą,
jeżeli będzie odwrotnie, czyli wartość metra
kwadratowego ziemi spadnie, różnicę między

siadowi – zostaje nam w kieszeni 400 zł
z każdego metra. Jeżeli się pomyliliśmy i cena
jest wyższa, do każdego metra musimy dopłacić… Proste, prawda? Oczywiście uprościliśmy mocno sytuację, by wyjaśnić mechanizm.
Dokładnie takie same możliwości zarabiania na spadkach wartości mamy na akcjach, obligacjach i innych instrumentach na
rynkach finansowych. Możemy „założyć” się

Cena ustalana jest przez kupujących i sprzedających.
Kupujący podejmuje decyzję o zakupie, gdy
wycena danego aktywa wedle jego opinii jest
wyższa od obecnej ceny rynkowej, podczas gdy
sprzedający podejmie decyzję o sprzedaży
dochodząc do wniosku, iż obecna cena rynkowa
odpowiada jego wartości. Aby nie było za nudno,
opinie uczestników rynku zwykle są niejednolite
ceną dzisiejszą a tą niższą on zapłaci nam.
Proste, prawda? No tak, ale znalezienie kogoś takiego, kto chciałby zrobić z nami taki
zakład i dodatkowo, co do kogo mielibyśmy
zaufanie, nie jest prostym zadaniem.

Mechanizm działania
Zastanówmy się na drugim rozwiązaniem. Załóżmy, iż sąsiad nasz posiada
działkę 1000 mkw., której nie planuje sprzedawać. Przypuśćmy jednak, iż mógłby ją nam
pożyczyć. Na dwa lata stajemy się jej właścicielem i wystawiamy ją na sprzedaż po
1000 zł/mkw. z opcją odkupu za dwa lata po
cenie bieżącej. Jeżeli mieliśmy nosa i za dwa
lata cena spadła do 600 zł/mkw., odkupujemy po tej cenie ową działkę i oddajemy są-

z innym uczestnikiem rynku, odnośnie kierunku zmiany wartości danego aktywa (możemy zawrzeć kontrakt na instrument bazowy, którym może być indeks – jak na przykład
indeks WIG20, mogą być akcje, obligacje na
rynku giełdowym lub pozagiełdowym – popularne „CFD” czyli kontrakty na różnice, które udostępniają najczęściej brokerzy forexowi), możemy również „pożyczyć” instrument od innego inwestora, którego wartość
naszym zdaniem spadnie, sprzedać go, a następnie zwrócić mu odkupując na rynku po
bieżącej cenie – to właśnie nazywamy popularnie „krótką sprzedażą”. Sytuacja na rynkach finansowych jest o tyle prosta, iż rolę pośrednika w obu typach transakcji odgrywa
nasz broker (dom maklerski), który zarówno

udostępnia nam możliwości zawarcia kontraktu z innym uczestnikiem rynku, jak również pośredniczy w transakcji pożyczki instrumentów finansowych.

Dźwignia finansowa
Abstrahując od poziomu komplikacji
zagadnienia, generalnie mamy możliwość zarabiania na spadkach, o czym napisano już
wiele mądrych artykułów, więc nie będę się powtarzał. Pozwolę sobie jednak przedstawić
pewne istotne elementy, które różnią zarabianie na spadkach od zarabiania na wzrostach. Przede wszystkim trzeba sobie wyraźnie powiedzieć, iż zarabianie na spadkach jest
bardziej zaawansowaną i skomplikowaną
techniką, która niesie za sobą pewne ryzyko.
Po pierwsze w przypadku zakupu jakiegoś instrumentu finansowego (na przykład akcji czy
obligacji), zwykle płacimy za nie 100 proc. bieżącej ceny, podczas gdy przy kontrakcie czy
pożyczce papierów wartościowych zwykle
nasz broker zablokuje nam tylko część realnej ceny tychże papierów, czyli w praktyce, mając dokładnie tą samą kwotę środków, kupimy za nie mniej akcji, niż możemy pożyczyć
i sprzedać. Efekt – przy zakupie akcji, mogą
one w czarnym scenariuszu spaść do przysłowiowego zera, czyli stracimy zainwestowane pieniądze. W przypadku drugim, jeżeli różnica w cenie będzie duża, saldo na naszym rachunku może być ujemne, czyli poza
stratą kapitału możemy zostać wezwani do
pokrycia powstałego w ten sposób debetu.
Natomiast w pozytywnym przebiegu zdarzeń,
zarobek może być większy. Efekt ten nazywamy dźwignią finansową – większe ryzyko,
większy zarobek, ale też możliwość poniesienia
większej straty.
Wojciech Kaszycki
Członek Zarządu LIST Polska SA
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Motoryzacyjne
ogniwa sukcesu
Nie jest tajemnicą, iż branża motoryzacyjna należy do liderów outsourcingu, a auta
ﬁrmowane konkretną marką są wynikiem pracy dziesiątek podwykonawców
i dostawców. W tak złożonym procesie produkcyjnym szczególnie ważne są odpowiedni
dobór partnerów i standaryzacja, które wpisują się w politykę jakości koncernu
roces produkcji w sektorze motoryzacji jest wymagający dla obu stron
– producenta i poddostawcy. Profesjonalizacja branży i wspólne dla producentów dążenie do zadowolenia klientów
i wzrostu sprzedaży nakłada na nich obowiązek nie tylko wewnętrznej kontroli jakości,
lecz także starannego doboru wiarogodnych
ﬁrm świadczących usługi zewnętrzne, mających znaczący udział w procesie produkcji samochodów, oraz weryﬁkacji standardów,
które zobowiązani są spełniać dostawcy części, elektroniki, akcesoriów, rozwiązań informatycznych. Producent, który dużą wagę
przywiązuje do jakości kojarzonej z marką,
musi zadbać o utrzymanie równego poziomu
usług zlecanych partnerom zewnętrznym,
tak aby każde ogniwo łańcucha produkcyjnego
jak najpełniej spełniało swoją rolę, dokładając istotną cegiełkę do całokształtu działań, czyli ﬁnalnego produktu, w postaci auta, które traﬁa do salonu. Rygorystyczna polityka kadrowa i selekcja ﬁrm współpracujących w ramach
outsourcingu jest warunkiem koniecznym
efektywnej produkcji seryjnej pod presją czasu, jaka ma miejsce w branży motoryzacyjnej.
Przy tym wybór partnerów to dopiero początek
sukcesu; ważne, by relacje oprzeć na szacunku
i ukształtować tak, aby stosunki handlowe były
korzystne dla obu stron uczestniczących w procesie produkcji.
Partnerzy muszą z kolei w ramach podjętej współpracy kłaść nacisk na zarządzanie
jakością i wywiązanie się z zadań powierzonych przez zleceniodawcę zgodnie z polityką jakości koncernu, spełniając wymogi
w zakresie bezpieczeństwa, minimalizacji
szkodliwego oddziaływania na środowisko,
a przyszłościowo długotrwałej eksploatacji
dostarczanego produktu, wpływając na ostateczną jakość auta. Na rynkach centralnej
i wschodniej Europy takim sygnałem wiarygodności i poziomu podwykonawcy w branży motoryzacyjnej jest zyskujący na znaczeniu również w Polsce standard MMOG/LE
(Global Materials Management Operations
Guideline/Logistics Evaluation), opracowany w 2002 roku przez amerykańską Automotive Industry Action Group. Stanowi on
zalecany standard najlepszych praktyk bran-
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żowych do zarządzania materiałami i ich logistyką oraz narzędzie do przeprowadzania
samooceny firmy pod kątem spełnienia potrzeb zleceniodawcy. Dzięki szeroko zakrojonej
współpracy z siecią kooperantów, dostosowujących się do określonych standardów, koncern może sobie pozwolić na intensyfikację
produkcji bez strat jakości przy jednoczesnym
obniżeniu jej kosztów związanych z zatrudnieniem.
Obserwacja dynamicznie rozwijającego
się rynku motoryzacyjnego pokazuje, że producenci samochodów nie tylko coraz chętniej
korzystają z atutów outsourcingu, lecz także
systematycznie poszerzają sieć dostawców
i podwykonawców. Skalę zjawiska ilustruje
liczba prawie 900 różnych podzespołów silnika dostarczanych przez ponad 200 dostawców do zakładu VW Motor Polska w Polkowicach – terminowo i zgodnie z oczekiwaniami klienta, jak wymaga polityka jakości koncernu. Zlecane usługi często dalece wykraczają poza obszar produkcji komponentów czy rozwiązań IT. Przykładem może być
obsługa logistyczna czy prowadzenie magazynów. Outsourcing w tych obszarach pozwala producentowi skoncentrować się na
wiodących aspektach działalności produkcyjnej, sferze organizacji i zarządzaniu, redukując zatrudnienie i unikając problemów
kadrowych. Zwykło się uważać, że ideę out-

sourcingu w branży motoryzacyjnej zapoczątkował Henry Ford, którego dewiza, sprowadzająca się do hasła „Jeśli jest coś, czego
nie potrafimy zrobić wydajniej, taniej i lepiej
niż nasi konkurenci, zlećmy tę pracę komuś,
kto zrobi to lepiej”, zrewolucjonizowała przemysł samochodowy i zyskała wielu zwolenników w sektorze motoryzacyjnym. Na sprzedaży samochodów i części zamiennych już
dawno skupiły się BMW i Hyundai, stawiając na zwiększenie wydajności, wzrost konkurencyjności i poprawę rentowności poprzez
zlecenie dystrybucji i outsourcingu magazynów. Co ważne, wydzielenie obszaru działalności na zewnątrz ogranicza ryzyko związane z wahaniami koniunktury.
Odpowiedzią na coraz większą presję konkurencyjną w branży jest też coraz powszechniejszy outsourcing usług inżynieryjnych i projektowych, który pozwala na uelastycznienie i redukcję kosztów zarówno dla
dostawców, jak i producentów oryginalnego
wyposażenia oraz podzespołów dla przemysłu
motoryzacyjnego, a przede wszystkim szerszy dostęp do wiedzy i technologii, niezwykle ważny wobec tempa postępu w motoryzacji i rosnących wydatków na obszar B+R.
W przypadku outsourcingu dostawca usług
nie tylko przejmuje określoną część zadań wpisanych w działalność koncernu, lecz także rozwija know-how firmy.
I
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Houghton Fluidcare
– zarządzanie
gospodarką smarowniczą
Grupa Houghton jest jednym z największych na świecie i najdłużej
działających dostawców specjalistycznych płynów do przemysłowej
obróbki metali oraz usług w zakresie gospodarki chłodziwami i środkami
smarnymi. Do zracjonalizowania gospodarki olejowo-smarowniczej ﬁrma
wprowadziła innowacyjny program obsługi Fluidcare
zięki połączeniu zaawansowanej
technologii i ponad 100-letniego
doświadczenia w produkcji środków smarnych Houghton jest
obecnie światowym liderem w dostawach i zarządzaniu płynami do obróbki. Korzystając
ze zgromadzonego doświadczenia, ﬁrma we
współpracy z największymi światowymi koncernami produkcyjnymi wdraża programy obsługi Houghton Fluidcare, które obejmują gospodarkę płynami technologicznymi i powiązanymi procesami.
Programy Fluidcare to kompleksowa
gospodarka olejowo-smarownicza, obejmująca całość czynności i usług związanych
ze stosowaniem oraz kontrolą płynów i substancji chemicznych w zakładzie produkcyjnym. Każdy z programów jest dostosowany
do ściśle określonych wymogów klienta. Celem programu jest uzyskanie oszczędności poprzez zmniejszenie zużycia płynów, ograniczenie kosztów utrzymania ruchu, czasu
przestojów i produkcja odpadów na minimalnym poziomie. Programy Fluidcare mają
korzystny wpływ na bezpieczeństwo i higienę pracy oraz ograniczają wpływ używanych
produktów na środowisko naturalne.
Oferta Fluidcare obejmuje trzy elementy: produkty najwyższej jakości, wyposażenie
dodatkowe według potrzeb klienta i zespół doświadczonych fachowców. Warunki handlowe są elastyczne – z cenami stałymi albo zapłatą zależną od wydajności zakładu.
Wydatki na płyny technologiczne w przedsiębiorstwie produkcyjnym są względnie niskie
w porównaniu z pozostałymi kosztami produkcji, jednak wpływ niewłaściwego zarządzania płynami na koszty powiązane może być
ogromny. Surowa kontrola parametrów płynów technologicznych znacznie ogranicza inne
koszty i podnosi wydajność we wszystkich obszarach produkcji. Brak kontroli oznacza
większe zużycie płynów, wyższe koszty usuwania odpadów, przestoje maszyn i dodat-
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Mobilny serwis Fluidcare
kową pracę dla personelu. Wielu użytkowników nie ma jednak wystarczającej wiedzy
i sprzętu, aby zająć się specjalistycznymi
czynnościami kontroli płynów technologicznych. Specjaliści firmy Houghton oddelegowani do zakładu klienta służą pomocą w zakresie zwiększenia żywotności i poprawy parametrów eksploatacyjnych płynów technologicznych, a tym samym ograniczenia kosztów produkcji i podniesienia jej jakości.
Istotnym elementem nowoczesnej gospodarki płynami technologicznymi jest zarządzanie dostawami. W ramach obsługi gospodarki materiałowej firma oferuje zakup

i nadzorowanie stanu zapasów wszelkiego
typu płynów technologicznych i produktów
powiązanych. Dzięki temu nabywca może się
skupić na strategicznym planowaniu zakupów
i nie musi zajmować się bieżącymi transakcjami.
Kolejnym ważnym elementem programu
Fluidcare jest gospodarka odpadami. Płyny
są usuwane z różnych powodów, które obejmują podstawową konserwację maszyny,
zanieczyszczenie opiłkami, nagromadzenie
osadów i przedostanie się do oleju smarowego
substancji obcych. Recykling to metoda pozwalająca ograniczyć koszty i zmniejszyć
obciążenie środowiska naturalnego, a w wielu przypadkach zapobiec kosztownym przestojom maszyn. Dobór właściwego wyposażenia jest zależny od stosowanego płynu
i czynników wpływających na jego żywotność.
Wyposażenie do recyklingu może być ujęte w
pakiecie produktów i usług Fluidcare, precyzyjnie dostosowanym do potrzeb każdego
zakładu. Program Fluidcare z sukcesem
wdrożyło w Polsce już blisko 20 zakładów produkcyjnych.
www.houghtonglobal.com

Oferta firmy:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Racjonalizacja zapasów
Bezpieczne dla środowiska składowanie i przeładunek materiałów
Mniejsza liczba beczek w hali produkcyjnej
Utrzymanie płynów w należytym stanie
Ograniczenie zużycia produktów
Dłuższa żywotność narzędzi i wyższa jakość elementów
Mniejsza liczba braków i ograniczenie ponownej obróbki
Dłuższy czas pracy maszyn i mniejsza liczba nieplanowych przestojów
Ograniczenie kosztów konserwacji maszyn dzięki właściwemu smarowaniu
Mniejsza liczba podrażnień skóry i lepsze warunki pracy
Efektywna gospodarka odpadami
Niższe koszty usuwania odpadów
Uwolnienie personelu produkcyjnego od ubocznych obowiązków
Elastyczne warunki handlowe, umożliwiające właściwe planowanie finansowe
Program corocznej redukcji kosztów
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Ciepło Systemowe
– bezpieczne i efetkywne
Ciepłownictwo obecne jest w Polsce od ponad 60 lat. W tym czasie, a zwłaszcza
od początku lat 90., kiedy następowały zmiany w naszym kraju, w sposób dynamiczny
zmieniało się także ciepłownictwo. Zmiany zachodziły w bardzo wielu obszarach,
niezwykle ważnych dla tej branży przemysłu
edną z najważniejszych zmian są przekształcenia własnościowe. Jeszcze 20
lat temu 100 proc. ﬁrm ciepłowniczych
miało status właśności państwowej,
dziś jest to już tylko około 4 proc. Zdecydowaną większość stanowią spółki prawa handlowego. Drugą, nie mniej ważną zmianę, stanowiła restrukturyzacja modelu biznesowego funkcjonowania. Firmy decydowały się na
outsourcing tych obszarów, które nie były
związane z działalnością podstawową. Zmiany zaszły także w obszarze technicznym.
W tym miejscu warto podkreślić, że obecnie
wszystkie ﬁrmy, które wytwarzają ciepło,
spełniają aktualne normy środowiskowe.
Również w obszarze obsługi klienta dokonała
się zmiana sposobu myślenia, spowodowana chęcią i koniecznością dostosowania się
do realiów rynkowych.
Na przestrzeni ostatnich 20 lat cała
branża ciepłownicza stała się nowoczesnym
sektorem przemysłu. Średnia sprawność
wytwarzania ciepła wzrosła z 65 do 80
proc., a straty na przesyle zmniejszyły się
z 20 do 12 proc., co świadczy o wysokiej kulturze technicznej infrastruktury. Aktualnie stosowane są najnowsze technologie informatyczne na poziomie produkcji, dostawy, a nawet poboru ciepła, np. automatyka pogodowa. Łączna długość systemów ciepłowniczych w Polsce to ponad 19 tys. km (dla porównania cała infrastruktura kolejowa to niecałe 20 tys. km).
W samym 2009 roku firmy dostarczające Ciepło Systemowe przeznaczyły na cele
modernizacyjne około 1,2 mld zł, inwestując
w najnowsze rozwiązania technologiczne
polepszające sprawność i wydajność systemów ciepłowniczych. Dziś coraz więcej
przedsiębiorstw podwyższa swoje standardy,
nie tylko w obszarze technologii, ale także
w zakresie marketingu i obsługi klienta. Z tego
powodu coraz więcej firm decyduje się na
uczestnictwo w licznych programach rozwojowych i promocyjnych.

J

Wspólna marka produktowa
Jednym z takich programów jest promocja wspólnej marki pod nazwą Ciepła Sys-
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Ciepło Systemowe w porównaniu z innymi metodami
jest najbezpieczniejszym sposobem ogrzewania
pomieszczeń. Nie łączą się z nim zagrożenia
związane ze stosowaniem innych metod, takich
jak spalanie substancji czy elektryczność
temowego. Firmy, które dostarczają produkt pod tą nazwą, spełniają szereg standardów w zakresie technologii oraz marketingu i obsługi klienta. Idea promocji jednorodnego produktu, przez rozproszone terytorialnie przedsiębiorstwa o różnej strukturze właścicielskiej, to wydarzenie bez precedensu w polskiej branży ciepłowniczej.
Ciepło Systemowe to kluczowy produkt
przedsiębiorstw ciepłowniczych w postaci ciepła oraz ciepłej wody użytkowej dostarczanych
przez przedsiębiorstwa ciepłownicze w Polsce do mieszkań, biur, obiektów handlowych i zakładów przemysłowych. Korzysta
z niego ponad 14 milionów mieszkańców naszego kraju (14 277 000 – 2008 rok, GUS).

To najbardziej przyjazny dla środowiska,
bezobsługowy, niezawodny, bezpieczny i konkurencyjny cenowo sposób ogrzewania. Nowoczesne systemy dostarczania Ciepła Systemowego pozwalają na racjonalne wykorzystanie energii z korzyścią dla środowiska
i portfela użytkowników. To właśnie efektywność energetyczna czyni Ciepło Systemowe produktem nowoczesnym, zapewniającym zrównoważony rozwój miast.

Bezpiecznie, pewnie i wygodnie
Szeroko rozumiane bezpieczeństwo dostaw jest jedną z cech wyróżniających Ciepło
Systemowe. Pomimo że czasem zdarzają się
awarie, co jest naturalne dla wszystkich

CIEPŁO SYSTEMOWE
urządzeń technicznych, to nigdy jednak nie
zdarzyło się, aby w jakiejkolwiek aglomeracji zaprzestano dostarczania ciepła z urządzeń
ciepłowniczych.
Ciepło Systemowe daje pewność stałego
zaopatrzenia w ciepło i ciepłą wodę bez
względu na sytuację na arenie międzynarodowej i obawy o przerwy w dostawach paliw.
Statystycznie w skali kraju jest to bardzo pewny sposób dostarczania ciepła bez względu
na warunki pogodowe czy anomalie i kataklizmy, które – jak dziś wyraźnie widać – potrafią destabilizować funkcjonowanie różnych
gałęzi przemysłu.
Istotny dla bezpieczeństwa użytkowania
jest także fakt zlokalizowania urządzeń ciepłowniczych poza mieszkaniami, a źródeł wytwarzania poza centrami miast. W ten sposób ewentualne awarie niezmiernie rzadko stanowią bezpośrednie zagrożenie dla mieszkańców. O poprawny stan techniczny urządzeń i sieci dbają pracownicy firm dostarczających ciepło, co także zwalnia konsumenta
z konieczności dokonywania okresowych
przeglądów szczelności instalacji, sprawdzania indywidualnych urządzeń grzewczych czy wentylacji. Ciepło Systemowe w porównaniu z innymi metodami jest najbezpieczniejszym sposobem ogrzewania pomieszczeń. Nie łączą się z nim zagrożenia
związane ze stosowaniem innych metod,
takich jak spalanie substancji czy elektryczność, gdzie zagrożeniem może być zatrucie
czadem, pożar czy poparzenie od źle wyregulowanego bądź niewłaściwie osłoniętego
urządzenia. Użytkownicy Ciepła Systemowego mają zapewniony dostęp do ciepła i ciepłej wody o każdej porze dnia i każdego dnia
w roku. Wszyscy dostawcy tego produktu
mają bowiem możliwość świadczenia dostaw
przez cały rok.

rozwoju grzybów i pleśni. Także ponowny rozruch ogrzewania, w momencie gdy budynek
jest wychłodzony, jest znacznie dłuższy i co
za tym idzie kosztowny.
Całoroczna dostawa ciepła polega na instalacji tzw. „automatyki pogodowej”, która reguluje zaopatrzenie w ciepło w zależności od warunków panujących za oknem.
W praktyce wygląda to tak, że po zainstalowaniu urządzeń do automatyki pogodowej zarządca budynku określa temperaturę,
przy której następować ma rozpoczęcie i zatrzymanie dostawy (najczęściej jest to 12°C).
Klienci korzystający z całorocznej dostawy
płacą wyłącznie za faktycznie zużyte ciepło,

Sezon grzewczy nie istnieje

Zrównoważony rozwój

Właśnie całoroczna możliwość dostaw
Ciepła Systemowego jest jedną z najrzadziej
rozpoznawalnych jego cech. Pojęcie „sezonu
grzewczego” przez lata zdążyło zakorzenić się
w świadomości konsumentów. Kiedyś decyzje o uruchomieniu ogrzewania zapadały na
szczeblach lokalnych władz, dziś to zarządcy budynków decydują o tym, kiedy rozpocząć
i zakończyć dostawę ciepła. W praktyce,
możliwa jest całoroczna dostawa Ciepła
Systemowego i pozostawienie decyzji o korzystaniu z niego konsumentom.
Jak wykazują analizy pogody, w okresie
do maja do września zdarza się wiele dni,
w których temperatura jest na tyle niska, że
brak ogrzewania może być uciążliwy.
W czerwcu 2010 roku w Warszawie zanotowano aż 7 dni, w których temperatura spadła poniżej 10oC. Takie skoki temperatury
mogą stanowić zagrożenia dla zdrowia
mieszkańców, a także negatywnie wpływają
na kondycję budynków. Wychłodzone mury
i pomieszczenia, to doskonałe środowisko do

Nowoczesne rozwiązania technologiczne w branży to nie tylko automatyka pogodowa, a przede wszystkim ciągły proces
unowocześniania systemów ciepłowniczych.
Dzięki temu Ciepło Systemowe jest ciepłem ekologicznym. Systematyczne ograniczanie emisji zanieczyszczeń w miejscu wytwarzania Ciepła Systemowego oraz kontrola
norm środowiskowych przyczynia się do poprawy warunków życia mieszkańców miast.
Ciepło Systemowe jest również istotnym elementem programów rewitalizacji miast, których głównym celem jest likwidacja tak zwanej „niskiej emisji” z setek lokalnych pieców
opalanych węglem czy często wysoko toksycznymi odpadami. Ponadto, Ciepło Systemowe wytwarzane jest w kogeneracji, a więc
w jednym procesie technologicznym z energią elektryczną, co pozwala na zmniejszenie
emisji CO2 o około 30 proc. i jest optymalnym wariantem wykorzystania paliw. Jeśli zatem nie istnieje możliwość stworzenia systemu idealnego, w którym według G. Nad-

lera koszt jednostkowy produkcji równałby się
zero, należy wykorzystywać te rozwiązania,
które są maksymalnie efektywne. Takim systemem jest produkcja energii cieplnej w skojarzeniu z energią elektryczną, czyli kogeneracja, której rozwój powinien być jednym
z celów modernizacji całej branży elektroenergetycznej.

Ciepło Systemowe na tle
rozwiązań europejskich
System ciepłowniczy w Polsce zaliczany
jest do największych w Europie. Polskie ciepłociągi łącznie tworzą sieć o długości blisko
20 tys. km, z czego niemal jedna dziesiąta

Na warszawski system przypada około 1700 km
rur, co stanowi prawie dwa razy więcej niż
długość planowanych w Polsce autostrad.
Jest to największa sieć miejska w Unii Europejskiej.
Zaraz za nim plasuje się Praga, a następnie
Wiedeń, Sztokholm i Monachium
a opłaty naliczane są tylko wówczas, gdy automatyka uruchomi dostawę. Szacunkowy
dodatkowy koszt waha się w granicach 0,4–
4,4 proc. kosztów ogrzewania w skali roku.
Oznacza to, że dla przykładowego mieszkania o powierzchni 50 mkw. szacunkowy
wzrost opłat za ogrzewanie w miesiącach letnich – w zależności od pogody i stanu
technicznego obiektu – wyniesie średnio około 6 zł miesięcznie. Dzięki temu, niezależnie
od pory roku, odbiorcy mogą cieszyć się
komfortem cieplnym każdego chłodnego
dnia i nie kosztuje to więcej niż paczka aspiryny, a sezon grzewczy odchodzi do historii.

przypada na Warszawę. Na warszawski system przypada około 1700 km rur, co stanowi prawie dwa razy więcej niż długość planowanych w Polsce autostrad. Jest to największa sieć miejska w Unii Europejskiej. Zaraz za nim plasuje się Praga, a następnie Wiedeń, Sztokholm i Monachium. Najdłuższe sieci w całej Europie posiadają natomiast Moskwa i Petersburg.
Efektywne systemy ciepłownicze możemy obserwować w krajach skandynawskich,
które znane są z dbałości o środowisko naturalne, szczególnie w Szwecji i Danii. Tamtejsze regulacje prawne sprzyjają rozwojowi
systemów ciepłowniczych, a programy ich
promocji funkcjonują od kilkunastu lat.

Wyróżnienia
Warto podkreślić dwa najważniejsze wyróżnienia, jakie otrzymało Ciepło Systemowe. Pierwszym z nich jest Godło „Teraz Polska”. To wciąż najważniejszy i najbardziej ceniony laur promujący polskie marki. Po raz
pierwszy w historii konkursu „Teraz Polska”
zdarzyło się, aby nagroda ta została przyznana
za usługę realizowaną przez blisko 90 przedsiębiorstw. Drugą istotną nagrodą dla Ciepła
Systemowego jest wyróżnienie przyznawane
przez Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości w kategorii „Ten, który zmienia
polski przemysł”. Doceniono w niej innowacyjność koncepcji oraz pozytywny wpływ
na rozwój ciepłownictwa jako gałęzi przemysłu. Dzięki tym nagrodom Ciepło Systemowe dołączyło do grona produktów i usług
będących wzorem biznesowego działania
zarówno w obszarze rynkowym, jak i wizerunkowym.
www.cieplosystemowe.pl
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Czekając na
zielone światło legislacji
Rozmowa z Jackiem Szymczakiem, prezesem zarządu
Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie
W sferze legislacji kumulują się utyskiwania różnych sektorów gospodarki. Zapewne jednak da się znaleźć aspekty regulacji, które gwarantują sprawne funkcjonowanie branży?
– Oczywiście, i to niekoniecznie szukając
na siłę. Jako pozytywne zmiany w legislacji
mogę wskazać ostatnią nowelizację Prawa
Energetycznego, gdzie wprowadzono nową
metodę kalkulowania taryf dla skojarzenia,
czyli równoczesnego wytwarzania ciepła
i energii elektrycznej. Metoda benchmarkowa zachęca do bardziej efektywnego prowadzenia działalności i do rozwoju kogeneracji.
Dobrze też, że w ślad za tą zmianą wprowadzono nowelizację rozporządzenia taryfowego
dla ciepła, gdzie doprecyzowano zapisy
związane ze zwrotem na kapitale zaangażowanym w działalność ciepłowniczą. Do pozytywów należy też zaliczyć kolejne inicjatywy aktualnie podejmowane przez resort gospodarki: przygotowywaną ustawę o korytarzach przesyłowych, która ułatwi procesy inwestycyjne związane z budową nowej infrastruktury, oraz kolejną nowelizację Prawa
energetycznego, ponieważ nowa formuła
kosztowa nie ma racji bytu.
Na czym ma polegać postulowana transformacja w tym obszarze?
– Zmieni się podejście do procesu zatwierdzania taryf. Dziś kalkulujemy je w oparciu o tak zwane koszty uzasadnione, które po
12 latach wciąż nie są do końca sprecyzowane.
Brakuje bodźca do tego, aby redukować
koszty i w określony sposób dzielić wypracowany zysk między przedsiębiorstwo
a klienta. Teraz chcemy wpłynąć na kształt tej
formuły poprzez doprecyzowanie kosztów
uzasadnionych i ustawowe określenie czasu
na wydawanie taryf, bo choć powinien on wynosić od 30 do 60 dni, to postępowania trwają nawet pół roku.
Kiedy można się spodziewać konkretnych zapisów prawnych?
– Zasygnalizowane kwestie są obecnie
w projekcie i mamy nadzieję, że zostaną poddane pracom parlamentarnym jeszcze w tym
roku, a niebawem staną się faktem. Myślę, że
już maj pokaże, na ile nasze propozycje zostały uwzględnione w projekcie nowelizacji
Prawa energetycznego. Możliwe, że wtedy
projekt zostanie udostępniony do konsultacji społecznych.
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konanie tegoż obowiązku, bo okazuje się, że
sam zapis w ustawie nie wystarcza, skoro ponad połowa gmin nie sprostała temu zadaniu. To kolejny przykład, gdzie widzimy, że
praktyka stosowania prawa jest rozbieżna
z samą literą prawa. Praktyka podpowiada,
że aby prawo było egzekwowane, muszą być
wprowadzone sankcje za jego nieprzestrzeganie.
Jak przedstawia się bieżące zapotrzebowanie na inwestycje w zakładach ciepłowniczych i ich realizacja przy wsparciu
dofinansowania ze źródeł zewnętrznych?
– To kolejna ważna, a przy tym nie do
końca jednoznaczna sprawa. Powołując się
na coroczne badania Urzędu Regulacji Energetyki „Energetyka cieplna w liczbach”, mogę
przytoczyć dane za 2009 rok. Średni wskaźnik rentowności dla wszystkich przedsiębiorstw, których jest około 500, był na poziomie –2,1 proc. Tak niski wskaźnik był związany z tym, że przed nowelizacją Prawa Energetycznego funkcjonował wadliwy sposób budowania taryf w elektrociepłowniach, lecz nawet korygując ten wynik, średnia rentowność
branży oscyluje w okolicy zera. Stąd potrze-

Staramy się przedstawić Ciepło Systemowe jako
produkt bezpieczny z punktu widzenia budynku,
jak i mieszkańców, dający możliwość dostarczania
ciepła przez cały rok, z uwzględnieniem komfortu
cieplnego użytkowników dzięki automatyce,
będącej dziś standardem
Wiadomo, że w sferze planów są sprawy
pilne i pilniejsze. Które ze schodzących na
dalszy plan kwestii, nieuwzględnionych
w projekcie nowelizacji, członkowie Izby
uważają za najbardziej problematyczne?
– Na pewno sprawę planowania energetycznego. Zgodnie z Prawem energetycznym, opracowania dotyczące planów lub założeń odnośnie zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i gaz należą do zadań własnych gmin. To rozwiązanie funkcjonuje
kilka lat, a około 40 proc. gmin nie wykonało dotąd takich planów, zaś jakość merytoryczna przygotowanych dokumentów nie jest
najwyższa. Dodatkowo pojawia się kwestia
zapisów prawnych, które uskutecznią wy-

ba znalezienia zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji. Dopiero teraz, po 2 latach
prac, uruchomiono w ramach Infrastruktury i Środowiska program dający możliwość
uzyskania poprzez działanie 9.2 środków na
inwestycje w infrastrukturę sieciową. Na
około 30 wniosków, które przeszły wstępną
kwalifikację, 17 jest ciepłowniczych, co obrazuje duże zapotrzebowanie na dodatkowe
środki, a na liście rezerwowej czeka kilkadziesiąt kolejnych przedsiębiorstw ciepłowniczych, co pokazuje, że środki dostępne w ramach programu są nieadekwatne do potrzeb.
Przedsiębiorstwa mogą też aplikować o środki z Regionalnych Programów Operacyjnych, ale tu pula środków jest mocno zróż-
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nicowana terytorialnie i nie zawsze daje
szansę na wsparcie rozwoju sieci ciepłowniczych.
Jaki widzi pan w tej sytuacji sposób na
wzrost rentowności sektora?
– Sposobem na wzrost rentowności sektora jest planowana zmiana Prawa energetycznego, przy czym chciałbym podkreślić, że
poprawa rentowności nie musi oznaczać
drastycznej podwyżki cen, ponieważ można
ją osiągnąć, realizując inwestycje, które obniżają koszty funkcjonowania branży, poprawiając jej efektywność. Pod warunkiem że
system regulacji nie zabierze przedsiębiorstwom wypracowanych nadwyżek.
Jakie konkretnie rozwiązania prowadzą
do wspomnianych oszczędności?
– Jest wiele możliwości. W przypadku źródeł warto zadbać o inwestycje na ścianach
szczelnych, które powodują podniesienie
sprawności wytwarzania ciepła, a w efekcie
lepszy wynik finansowy. Inne przykłady to założenie automatyki na źródłach i zmiana technologii wytwarzania, ważna ze względu na wymogi energetyczne. Dziś zielone światło ma
kogeneracja. Wszędzie, gdzie jest to możliwe
i racjonalnie uzasadnione, ciepłownie powinny
być zamieniane na elektrociepłownie. Ta
technologia pozwala zaoszczędzić około
30 proc. paliwa zużywanego do wytwarzania
ciepła i energii elektrycznej, a jednocześnie
ograniczyć emisję CO2 w tym samym stopniu. W obszarze przesyłu ponad 50 proc. sieci wciąż jest wykonane w starej technologii kanałowej, która generuje średnie straty na poziomie około 12 proc. Wprowadzenie nowej
technologii rur preizolowanych pozwoliłoby
zmniejszyć je do poziomu 5–7 proc.
Czy wobec przydziału darmowych
uprawnień do emisji CO2 dla ciepłownictwa
po 2012 roku słusznie należy się obawiać nagłego wzrostu cen?
– To niestety duże zagrożenie, ponieważ
zgodnie z nową dyrektywą tworzącą zupełnie inny rynek handlu uprawnieniami do emisji CO2, już w 2013 roku ciepłownie otrzymają
80 proc. darmowych uprawnień, a 20 proc.
trzeba będzie dokupić. Co roku liczba
darmowych uprawnień będzie spadać
o 1,74 proc., tak, że w 2020 roku tylko
30 proc. będzie darmowych. W 2027 roku
100 proc. uprawnień do emitowania każdej
tony CO2 trzeba będzie kupić na rynku. Już
z samej zasady widać, że pojawi się dodatkowy koszt. Jaki? Tego nie jesteśmy w stanie
powiedzieć, choćby dlatego, że nie wiadomo,
ile będzie kosztowała tona, bo trudno przewidzieć popyt i podaż, a szacunki są różne:
od kilkunastu do 40 euro. Na wzrost cen przełoży się też sama metodologia naliczania darmowych uprawnień. Komisja Europejska
przyjęła, że układem odniesienia dla darmowych uprawnień będzie benchmarking
oparty o emisję 10 proc. najbardziej efektywnych instalacji ciepłowniczych w Unii. Innymi słowy, układ odniesienia ma być spro-

wadzony do emisji, która powstaje przy
spalaniu gazu ziemnego. W Polsce elektroenergetyka w blisko 90 proc. oparta jest na
węglu, zaś ciepłownictwo w 75 proc., przy
czym wskaźnik emisyjny z węgla kamiennego jest dwukrotnie wyższy niż przy spalaniu
gazu. W praktyce oznacza to, że od 2013 roku
darmowych uprawnień w ciepłownictwie
nie mielibyśmy 80 proc., lecz około 50 i od
początku musielibyśmy dokupywać połowę
uprawnień na rynku, a to już bardzo znaczący
impuls kosztotwórczy. Jednak w grudniu KE
przyjęła argumentację między innymi strony polskiej, że takie rozwiązanie może skutkować dużym, dynamicznym wzrostem cen
dla klientów i konsumentów i zaakceptowała metodę grandfatheringu, opartą o wartości historyczne. Liczba uprawnień dla ciepłownictwa byłaby określona na podstawie
mediany uprawnień z lat 2005–2008, dzięki
czemu w 2013 roku nie byłoby tak drastycznego skoku cen ciepła. W kolejnych latach liczba darmowych uprawnień spadałaby o 10 proc., żeby w 2020 roku spotkać się
z benchmarkingiem gazowym, zakładającym
70 proc. uprawnień kupowanych. Niestety takie rozwiązanie ma dotyczyć jedynie prywatnych gospodarstw. Pytanie, czy należą do
nich pomieszczenia w budynkach wielomieszkaniowych pełniące funkcję lokali użytkowych. Tu zapadła decyzja o objęciu tym korzystniejszym rozwiązaniem budynków
z przeważającą częścią lokali mieszkalnych.
Żeby jeszcze bardziej zagmatwać sprawę, bardzo możliwe, że od 2014 roku na poziom obniżenia uprawnień o kolejne 10 proc. nałoży się redukcja ze wspomnianego benchmarkingu gazowego, co spowoduje, że od
2014 roku drastycznie będzie się zwiększała liczba uprawnień, które trzeba będzie
kupić. Wzrost cen jest więc nieuchronny.
Jakie są spodziewane efekty realizacji
programu Ciepło Systemowe? Czy konieczne jest zabieganie o konkurencyjność
„ciepła nowej marki”?
– Ciepłownictwo w Polsce funkcjonuje od
ponad 60 lat, a do niedawna brakowało
wspólnej płaszczyzny dla zróżnicowanych
przedsiębiorstw, które mają wspólny produkt.
Postanowiliśmy jako izba gospodarcza nazwać i określić ten produkt, jakim jest Ciepło
Systemowe. W ramach przyjętego programu
pokazujemy, że produkt ma określone zalety, kierując przekaz do poszczególnych grup,
zwłaszcza konsumentów, czyli typowej rodziny, i klientów, czyli spółdzielni, z którymi
podpisujemy umowę, ale zwracamy się też do
inwestorów, mediów i władz. Staramy się
przedstawić Ciepło Systemowe jako produkt bezpieczny z punktu widzenia budynku,
jak i mieszkańców, dający możliwość dostarczania ciepła przez cały rok, z uwzględnieniem komfortu cieplnego użytkowników
dzięki automatyce, będącej dziś standardem. Wzrost kosztów związanych z usługą
Ciepła Systemowego w przypadku przecięt-

nej rodziny zajmującej 50-metrowe mieszkanie
wynosi średnio 6 zł miesięcznie, których
warte są wygoda i bezpieczeństwo użytkowania. Na rynku ciepłowniczym, w przeciwieństwie do innych sektorów, choćby energetyki, jest konkurencja – klient ma prawo wyboru dostawcy ciepła. Po to pokazujemy zalety produktu, żeby uświadomić naszą przewagę konkurencyjną. Produkt ma jeszcze jedną zaletę, która nie do końca jest doceniana
przez polskie społeczeństwo. Mam na myśli
kwestię ekologii. Polsce cały czas daleko do
społeczeństw skandynawskich, gdzie świadomość ekologiczna jest bardzo wysoka, ale
też nie można porównywać poziomu życia.
Cena będzie czynnikiem bardzo ważnym dla
naszego społeczeństwa. Już teraz komunikujemy, że Ciepło Systemowe daje możliwość
ochrony środowiska, bo likwiduje choćby tak
zwaną niską emisję, która powstaje z indywidualnych pieców węglowych. Wszystko to
razem, ujęte w program skupiający podmioty ciepłownicze, oprócz wartości merytorycznej daje element pozytywnej motywacji,
ponieważ uczestnikiem programu są przedsiębiorstwa spełniające określone standardy,
nie tylko techniczne, lecz także związane z obsługą klienta. Nasz program nagrodzono Godłem Teraz Polska, które pierwszy raz w historii konkursu zostało przyznane dla usługi firmowanej przez kilkadziesiąt firm. Po 3 latach trwania programu poddajemy się weryfikacji przez firmę zewnętrzną, która sprawdzi poziom rozpoznawalności marki i opinię
grup docelowych o produkcie. Równolegle do
odbiorców docelowych docieramy do branży, aby zmieniać świadomość wewnątrz
przedsiębiorstw.
Widać efekty?
– W tym obszarze dokonał się ogromny
skok jakościowy. Pod względem pozytywnej
restrukturyzacji ciepłownictwo może poszczycić się największym postępem spośród
wszystkich sektorów energetycznych. Jeżeli
w 1990 roku zatrudnienie w branży wynosiło 90 tys., a dziś niewiele ponad 30 tys. osób,
to widać, że przedsiębiorstwa pomyślnie
przeprowadziły najtrudniejszą restrukturyzację
pracowniczą. Dziś mają aktualizowane strony internetowe, oferują całodobowe pogotowie techniczne, organizują spotkania
z klientami, pokazując zalety produktu. Około 30 proc. firm może się poszczycić certyfikatami w zakresie zarządzania, środowiska,
BHP. Co roku ponad 2 tys. osób uczestniczy
w samych tylko konferencjach i szkoleniach
organizowanych przez Izbę. W mentalności
kadr ciepłownictwa dokonała się rewolucja.
Walka o utrzymanie standardów trwa, bo
w ten sposób zyskuje się przewagę konkurencyjną. Na tle transformacji gospodarczej
kraju zmiana jakościowa w ciepłownictwie
może być uznana za wzorcową.
Rozmawiała
Magdalena Szczygielska
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Wyścig zielonych
technologii
19 ﬁrm zmaga się o zwycięstwo w II edycji projektu GreenEvo
– Akcelerator Zielonych Technologii. Stawka jest wysoka, bo w grę wchodzi
wsparcie rządu i profesjonalna pomoc ekspertów w wypromowaniu
najlepszych innowacji poza granicami Polski
reenEvo – Akcelerator Zielonych
Technologii to innowacyjny projekt Ministerstwa Środowiska
przygotowany w ramach 14. Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie
Zmian Klimatu z 2008 roku, nastawiony na
promocję polskich technologii środowiskowych na najbardziej obiecujących rynkach
i przygotowaniu ich do konkurencyjnej aktywności w swoim obszarze działalności. Tym
samym rząd wciela w życie założenia najważniejszego strategicznego dokumentu
środowiskowego, jakim jest Polityka Ekologiczna Państwa, w zakresie transferu technologii oraz prowadzenia działań proekologicznych.

G

Efekty i nadzieje
Pierwsza edycja projektu dowiodła, że gra
jest warta świeczki. Dotychczasowi laureaci
potwierdzają, że wygrana przynosi plony. Po
szeroko zakrojonej promocji przy wsparciu
rządu zaprezentowane za granicą rozwiązania przynoszą obiecujące kontrakty. Spośród 59 firm zgłoszonych w 2010 roku wyłoniono 13 laureatów, z których niektórzy
mogą już mówić o spektakularnych sukce-

Od lewej: Aneta Wilmanska, wiceprezes
PARP i Katarzyna Reiter, dyrektor DWzZ,
Ministerstwo Środowiska
sach. Przykładem choćby firma Ecotech
Polska Sp. z o.o., z którą porozumienie
o współpracy w zakresie utylizacji niebezpiecznych chemikaliów z mogilnika w Armenii
podpisał w grudniu tamtejszy rząd. – Ecotech,
dzięki udziałowi w projekcie GreenEvo, w ciągu pół roku zyskał swoich przedstawicieli
w Chinach, Wietnamie, Malezji, Filipinach
i Singapurze – wylicza dr Dominik Wojewódka, prezes firmy Ecotech Polska Sp. z o.o.

Rolę projektu w rozwoju firmy podkreśla też
dyrektor generalny firmy Asket Roman Długi. – GreenEvo pozwoliło nam dynamicznie
wkroczyć na rynki zagraniczne, gdzie nasza
technologia spotkała się z ogromnym zainteresowaniem. Dzięki licznym szkoleniom program GreenEvo przygotował nas do zagranicznych wyjazdów, gdzie nawiązaliśmy kontakty z poważnymi instytucjami państwowymi
oraz prywatnymi inwestorami. Akcelerator
umożliwił nam także wyjazd w składzie delegacji rządowej do Azerbejdżanu. Rok 2011
będzie czasem realizacji planów biznesowych
zainicjowanych dzięki GreenEvo – mówił
ubiegłoroczny laureat. Jak zapowiedział minister środowiska Andrzej Kraszewski, resort,
widząc efekty inicjatywy, zamierza „kontynuować skuteczną i potrzebną politykę wspierania Zielonych Technologii, aby dynamizować wzrost gospodarczy, wyrównywać szanse polskiego biznesu względem Zachodu i doprowadzić do zwiększenia znaczenia Polski
w dziedzinie ekologii na świecie”.
W bieżącej edycji o zwycięstwo zmaga
się 21 technologii 19 firm, zakwalifikowanych do Akceleratora Zielonych Technologii
GreenEvo. Wśród zgłoszonych najnowszych

Lista zakwalifikowanych
technologii:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

APANET SC Andrzej Lis, Piotr Leszczyński
APS Energia SA
Aton HT SA
Chemadex SA
CTE Carbotech Engineering Sp. z o.o.
Dagas Sp. z o.o.
EKOTOP Roman Sobczyk
Fu-Wi Sp. z o.o.
Multichem Eko Sp. z o.o.
NMG Sp. z o.o.
POLIMAT EKO Sp. z o.o.
POL-MOT Warfama SA
PROCOM System SA
Zespół Innowacyjny PROMIS Sp. z o.o.
PROTE Technologie
dla Środowiska Sp. z o.o.
PPHU R. Macek W. Wichary Sp. z o.o.
Redor Sp. z o.o.
WSK Kraków Sp. z o.o.
ZBUS-TKW Combustion Sp. z o.o.
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Agnieszka Kozłowska-Korbicz, koordynator projektu GreenEvo

technologii prośrodowiskowych w programie GreenEvo znalazły się
rozwiązania z zakresu gospodarowania odpadami, efektywności energetycznej, gospodarki wodnej czy geotermii, między innymi system
lamp solarnych, termiczne utylizacje niskokalorycznych gazów odpadowych i sztuczna nerka dla środowiska, służąca rekultywacji zbiorników wodnych i poprawie stanu wód. Zakwalifikowane do Akceleratora technologie w nowatorski sposób pomagają zmniejszyć negatywny wpływ działalności człowieka na środowisko, stanowiąc przy
tym szansę na wzrost znaczenia krajowej ekologii i międzynarodową promocję polskiej gospodarki. – Ich promocja na rynkach zagranicznych jest priorytetem resortu środowiska. Technologie są bowiem podstawowym narzędziem służącym walce ze zmianami klimatu, lepszemu, bardziej ekologicznemu wytwarzaniu energii, efektywniejszemu oczyszczaniu ścieków czy lepszej gospodarce odpadami. Dlatego też technologie te musimy wspierać, kontynuując idee
profesora Macieja Nowickiego, mojego poprzednika na stanowisku
Ministra Środowiska – mówił minister Kraszewski podczas kwietniowej konferencji projektu GreenEvo w BUW.

Wielotorowe wsparcie
W ramach projektu twórcy technologii ubiegających się o wygraną
mogą skorzystać z różnych form wsparcia dostępnych dla producentów rozwiązań ekologicznych i szkoleń prowadzonych przez najlepszych specjalistów w Polsce, uczestniczyć w konferencjach naukowych i seminariach oraz misjach gospodarczych, dających
możliwość nawiązania kontaktów biznesowych i zapoznania się ze
specyfiką organizacyjno-prawną funkcjonowania międzynarodowych
rynków. Dodatkowo upowszechnieniu autorskich rozwiązań sprzyjają prezentacje technologii w katalogu „GreenEvo – Liderzy polskich
zielonych technologii” i przygotowane dla laureatów filmy informacyjne, prezentujące technologię. Przez cały czas udziału w Akceleratorze Zielonych Technologii uczestnicy mogą liczyć na indywidualne wsparcie doradcze i merytoryczne ze strony ekspertów projektu GreenEvo.
Umożliwienie i usprawnienie współpracy przedsiębiorców zaangażowanych w postęp ekologii w innowacyjnej formule z instytucjami rządowymi na całym świecie i partnerami zagranicznymi
sprzyja ekspansji rynkowej polskich firm, tym samym wzmacniając
wizerunek i pozycję krajowej gospodarki. Dzięki udziałowi w projekcie i wsparciu dla laureatów twórcy zielonych technologii zyskują gruntowne przygotowanie do zaistnienia na rynkach obcych, z łatwością torując drogę dla sukcesu swoich rozwiązań, które zdecydowanie większe szanse na globalnym rynku zielonych technologii,
bazującego głównie na klientach instytucjonalnych, mają przy
wsparciu rządu. – Najważniejsze w GreenEvo jest oferowanie zielonym technologiom wędki, a nie ryby. Nie dajemy pieniędzy, tylko
kierujemy rozwojem technologii na podstawie rozpoznania globalnych rynków. Merytoryczno-edukacyjne wsparcie dla wyłonionych
projektów podniesie rynkową konkurencyjność rozwiązań ekologicznych – tłumaczy ideę projektu minister Kraszewski. W celu zapewnienia efektywnej realizacji projektu Ministerstwo Środowiska
pozyskało do współpracy inne instytucje, organizacje i podmioty,
a w tym roku zamierza jeszcze bardziej wzmocnić współpracę z resortami gospodarki i spraw zagranicznych.

Zielone szanse dla Polski
W konkursie Akceleratora Zielonych Technologii mogą brać udział
wyłącznie polskie technologie wspierające ochronę środowiska, które wykraczają poza koncepcję, a więc zostały już wdrożone i skomercjalizowane. Zgodnie z założeniami projektu, mają one stanowić wkład rodzimej myśli technicznej w postęp ekologii, będący przedmiotem transferu na rynki obce.
Ocenie technologii i firm w konkursie podlegają: cechy technologii, potencjał eksportowy firmy oraz zaangażowanie przedsiębiorstwa
w Akcelerator. Wybierając laureatów, kapituła złożona z ekspertów
ds. transferu technologii i rozwiązań środowiskowych bierze pod «

EKO-PIL od 1990 roku koncentruje działalność na rozwiązywaniu problemów
związanych z przemysłowym myciem
części oraz regeneracją cieczy technologicznych.
Dzięki zaangażowaniu w rozwój obranej
specjalizacji staliśmy się zaufanym partnerem zakładów produkcyjnych w Polsce i Europie w dziedzinie projektowania
oraz produkowania:
• przemysłowych maszyn myjących,
• urządzeń regenerujących ciecze
technologiczne,
• urządzeń zbierających olej
i inne ciecze
węglowodorowe z powierzchni
zanieczyszczonej wody.

Główne cechy produktów:
• energooszczędność
• ekologiczność
• wysoka jakość
• niezawodność
• intuicyjna obsługa
• kompaktowa budowa
Dostosowanie się do indywidualnych potrzeb klienta
z uwzględnieniem innowacyjnych rozwiązań i jakości zapewniło przedsiębiorstwu uznanie zagranicznych i krajowych zakładów produkcyjnych. Sukces firmy docenili
również eksperci z branży, przyznając przedsiębiorstwu tytuł
„Lidera Polskiej Ekologii”, jak również liczne wyróżnienia
i medale. Największym wyróżnieniem dla nas jest rosnące
grono zadowolonych klientów.
Wierzymy , że nasze rozwiązania okażą się
dla Państwa trafną inwestycją.

EKO-PIL Remigiusz Pilas
ul. Kwiatowa 3,Różyny, 83-031 Łęgowo
tel. 58 691 75 00, e-mail: ekopil@ekopil.com, www.ekopil.com

Zakład Ochrony Środowiska
SUPERBOS Sp z o.o.
ul. Trzcińska 15, 58-506 Jelenia Góra
tel./fax. (75) 752 60 18, (75) 752 54 96
superbos@kki.net.pl, www.superbos.pl

SUPERBOS jest projektantem i producentem nowoczesnych, opartych na
własnych patentach biologicznych oczyszczalni ścieków bytowo-gospodarczych SUPERBOS o przepustowości od 100 do 1500 m3/d i SUPERBOS-MINI
o przepustowości od 15 do 50 m3/d, których technologia oparta jest na
procesach osadu strefowego, usuwającego na drodze biologicznej zwiększone ilości azotu i fosforu.
Kompaktowe zblokowane zbiorniki stalowe umieszczone są w zadaszonych
obudowach, co oprócz walorów estetycznych i komfortu pracy, gwarantuje
zmniejszenie strefy ochrony sanitarnej i niezmienną efektywność pracy
oczyszczalni nawet przy bardzo niskich temperaturach.
SUPERBOS za prace projektowe i budowane oczyszczalnie ścieków został
wyróżniony wieloma nagrodami i tytułami, m.in.: „Lider Polskiej Ekologii
2002”, The Green Apple Awards Silwer Winner 2003, „Złota Kielnia 2009”.
Firma otrzymała także nagrodę Ministra Rozwoju Regionalnego za realizację projektu z Funduszy Pomocowych „Oczyszczanie ścieków i uzdatnianie
wody pitnej w Częstochowie”.

GREENEVO

«

uwagę przede wszystkim nowoczesność i użyteczność rozwiązań. Obecnie trwają szkolenia dla wyłonionych w konkursie przedsiębiorców, a już w czerwcu poznamy najlepsze
technologie, które od września zostaną objęte działaniami w ramach wsparcia promocyjnego.
Podobnie jak w roku ubiegłym, i tym razem kluczowymi kierunkami dla uczestników
GreenEvo są Europa i Azja, w tym Węgry, Słowacja, Czechy, Rumunia, Rosja, Ukraina, Białoruś, Azerbejdżan, Armenia, Kazachstan,
Wietnam, Indie, Egipt, Zjednoczone Emiraty Arabskie. – Najtrudniejszy pierwszy rok
mamy już za sobą. Przetarliśmy szlaki, sprawdziliśmy formułę, otworzyliśmy polskim technologiom środowiskowym bramę na Europę
i Azję. Wierzymy, że dzięki GreenEvo w kolejnym roku Polska znowu zadziwi świat udowadniając, że są dziedziny, w których konkurujemy, a nawet wyprzedzamy najlepszych – mówi Agnieszka Kozłowska-Korbicz,
koordynator projektu GreenEvo.
I

Od lewej: prof. Maciej Nowicki, Andrzej Kraszewski – minister środowiska, Krzysztof
Stanowski – podsekretarz stanu MSZ, Jan Rączka – prezes NFOSiGW

Debiut szczęśliwej trzynastki
W ubiegłorocznej, I edycji projektu Ministerstwa Środowiska
GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii wyłoniono 13 liderów,
którzy jako pierwsi zyskali wyjątkową szansę na eksport autorskich
proekologicznych innowacji przy cennym, rządowym wsparciu
wórcy 13 polskich technologii proekologicznych, uznanych w pierwszej odsłonie projektu GreenEvo za
najbardziej konkurencyjne, zostali
obdarzeni zaufaniem i statusem lidera projektu, co otworzyło im drogę na rynki obce
jako pionierom i nadziejom polskiej gospodarki. Według Ministerstwa Środowiska to oni
najlepiej rokowali na międzynarodowy sukces w walce o rynek innowacyjnych zielonych
technologii.
Proponowane przez polskie firmy rozwiązania wyłonione po obradach kapituły złożonej z ekspertów w dziedzinie środowiska,

T

Liderzy technologii GreenEvo
w I edycji projektu z 2010 roku:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Asket Roman Długi
Biogradex Holding Sp. z o.o.
Ecotech Polska
Energoinstal SA
Lediko Walendowski i Wilanowski SJ
Marbet-Wil Sp. z o.o.
Neon, Petroster
PP-Eko
Promar Sp z o.o.
Sunex Sp. z o.o.
Watt Sp. z o.o.
Wofil Robert Muszański
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finansowania i innowacyjnych technologii,
przedstawiały szerokie spektrum, od niskoemisyjnych i czystych technologii węglowych, przez rozwiązania energooszczędne,
wykorzystujące odnawialne źródła energii, po
technologie wodno-ściekowe i wspierające gospodarkę odpadami.
Dodatkowo jedna technologia firmy Alchemik została wyróżniona, a 2 firmy: Ekotop Roman Sobczyk i NPF Jacek Habryło
zostały uznane za wschodzące gwiazdy
GreenEvo, co oznacza, że znajdują się w „poczekalni” projektu, a na rozwinięcie w pełni
skrzydeł na światowych rynkach muszą jeszcze zapracować. 12 pozostałych zielonych
technologii, reprezentowanych przez firmy:
Biogas Zeneris Sp. z o.o., Darsoft.pl, EkoPil Remigiusz Pilas, Elfran, Franciszek Ścisłowicz, Ensol i Energetyka Solarna Sp. z o.o.,
Fluid Kooperacja Sp. z o.o., Greenland
Technologia EM Sp. z o.o., Impuls, Biuro
Projektów Koksoprojekt Sp. z o.o, Pitern, Promos Sp. z o.o., Zakład Ochrony Środowiska
Superbos Sp. z o.o. pozostało pod parasolem projektu, mając możliwość stałego kontaktu z ekspertami projektu i szansę na
wsparcie w dalszym rozwoju.
Od jesieni rozpoczął się dla zwycięskich
technologii czas międzynarodowej promocji

i transferu polskich osiągnięć poza granice
kraju, w drodze po kolejne sukcesy ich twórców. Wraz z pierwszymi w Polsce merytorycznymi raportami na temat rynku zielonych
technologii trafiły one poprzez przedstawicielstwa Polski za granicą do placówek gospodarczych w strategicznych z punktu widzenia szans na eksport zielonych technologii regionach świata.
Dzięki platformie GreenEvo, 28 wyróżnionych firm uzyskało pomoc doradczoszkoleniową umożliwiającą ich zielonym
technologiom wejście na arenę międzynarodową i dalszy, przyspieszony rozwój unikalnych prośrodowiskowych rozwiązań.
Podczas I edycji projektu GreenEvo, trwającej 3,5 miesiąca, przeprowadzono siedem szkoleń z udziałem jedenastu ekspertów,
którzy w ciągu 15 dni przeszkolili blisko
160 osób. Wybrani przedsiębiorcy w ramach
projektu GreenEvo zyskali szansę na wzięcie udziału w misji gospodarczej do Chin
i wydarzeniach towarzyszących wystawie
EXPO 2010 w Szanghaju, co stanowiło wyjątkową okazję do promocji polskich technologii w dziedzinie ochrony środowiska
oraz nawiązania kontaktów z potencjalnymi nabywcami.
I

GREENEVO

Oświetlenie XXI wieku
Doświadczenie i pasja, z jaką ﬁrma Lediko tworzy innowacyjne
rozwiązania oświetlenia diodowego sprawia, że hasło: „Lepsze
oświetlenie i mniejsze rachunki” opisuje drogę, którą należy podążać
ediko jest jednym z pionierów oświetlenia diodowego na polskim rynku.
Firma założona w 2004 roku przez
dwóch absolwentów Politechniki
Wrocławskiej stawia sobie za cel tworzenie
produktów nowoczesnych, wydajnych i ergonomicznych. Świadomość potencjału
i możliwość rozwoju formującego się rynku
w połączeniu z doświadczeniem zaowocowały współpracą przy kilkudziesięciu realizacjach projektów oświetlenia m.in.: Fontanny
Multimedialnej we Wrocławiu, Centrum
Manufaktura w Łodzi, hotelu Marriott w Warszawie.
Z myślą o oszczędzaniu energii Lediko
pod marką „Lediko Pro” zaprojektowała i wyprodukowała autorską lampę uliczną LED
CLEVEO, która została doceniona m.in.
przez kapitułę konkursu GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii. CLEVEO to
inteligentne lampy cechujące się uniwersal-

nością zastosowań i bardzo dobrymi parametrami technicznymi. Wbudowany nowoczesny kontroler pozwala zaprogramować zużycie, co przeciwdziała marnowaniu energii.
Przewaga wydajności i jakości lamp CLEVEO
nad standardowymi źródłami światła zwiększa zainteresowanie odbiorców. Oprócz realizacji w Polsce, lampa generuje oszczędności
również w Czechach, Szwecji czy Grecji.
XXI wiek to czas redukcji zapotrzebowania na energię elektryczną. Pod wpływem
dyrektyw unijnych gospodarka europejska
(w tym również polska) będzie zobligowana
wykazać się postępami w energooszczędności. Efektywność i rozwój technologii LED
dają jednoznaczną odpowiedź na pytanie, jaki
typ oświetlenia jest optymalny w dzisiejszych czasach.

L

Lampy LED CLEVEO w miejscowości
Knivsta, Szwecja

www.ledikopro.pl
www.lediko.com
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Innowacyjna metoda
rekultywacji zbiorników
wodnych – PROTE-fos
PROTE Technologie dla Środowiska Sp. z o.o. jest ﬁrmą działającą w Polsce od 1995
roku. Zajmuje się ona wdrażaniem nowych technologii i świadczy kompleksowe usługi
w zakresie oczyszczania środowiska gruntowo-wodnego, rekultywacji zbiorników
wodnych, oczyszczania sieci wodociągowych, a także zabezpieczania ujęć wody
przed skażeniem. Spółka posiada wdrożony Zintegrowany Systemy Zarządzania
zgodny z normami: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 oraz OHSAS 18001:2007
utroﬁzacja to naturalny proces
starzenia się zbiorników wodnych,
polegający na ich sukcesywnym
wypłycaniu i zarastaniu. Proces ten
w wyniku oddziaływania człowieka (np.
spływ nadmiernej ilości biogenów, głównie
fosforu) ulega często znacznemu przyśpieszeniu. Skutkiem tego jest gwałtowne
pogarszanie się jakości wody w zbiornikach wodnych, spadek przezroczystości wody poprzez coraz częstsze
zakwity glonów, w tym toksycznych sinic. Te niekorzystne zmiany przyjmują charakter reakcji łańcuchowej, wywołując degradację zbiornika, i koniecznym staje się rozpoczęcie zabiegów
rekultywacyjnych, które pozwolą zatrzymać
postępujące zmiany, a następnie spowodują
poprawę stanu ekosystemu zbiornika wodnego i przywrócenie go do stanu czystowodnego.

E

Metodyka pracy
Autorem metody PROTE-fos, która została opatentowana jest prof. Ryszard Wiśniewski z Pracowni Hydrobiologii Stosowanej z UMK w Toruniu, pełniący również
nadzór naukowy nad realizacją naszych projektów rekultywacji zbiorników wodnych.
Innowacyjna w skali świata metoda
PROTE-fos polega na blokowaniu (inaktywacji) fosforu bezpośrednio w osadach dennych, poprzez dozowanie odpowiednich
substancji chemicznych (koagulantów) podczas intencjonalnie wywołanego i kontrolowanego wzburzenia (resuspensji) tych osadów. Tego rodzaju działania pozwalają dozowanej substancji chemicznej wniknąć w zewnętrzną warstwę osadu, uczestniczącą
w obiegu biogenów, także fosforu, między osadem a wodą zbiornika. Technicznie jest to bar-
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Alternatywne stany stabilne w zbiornikach wodnych

Problem związany z degradacją zbiorników
wodnych stał się na tyle istotną sprawą w skali
Europy, iż w 2000 roku Parlament Europejski
ustanowił ramowe działania względem polityki
wodnej na terenie Unii Europejskiej w postaci
tzw. Dyrektywy Wodnej

GREENEVO
dzo trudna i złożona czynność podawania odpowiedniego środka.

innowacyjnych rozwiązań. Projekt realizowany był pod nadzorem NFOŚiGW, który na
bieżąco monitorował jego przebieg. Za wdrożenie metody PROTE-fos otrzymaliśmy Złoty Medal targów MTP POLEKO, Panteon
Polskiej Ekologii oraz nominację do godła „Teraz Polska” – mówi Tomasz Kaliszewski, prezes spółki PROTE Technologie dla Środowiska.

Narzędzia – PROTEUS
Do przeprowadzania zabiegu inaktywacji
powstała specjalna, technologicznie zaawansowana jednostka, która umożliwia
wykonanie dozowania substancji blokujących
fosfor do osadów. To innowacyjne urządzenie składa się z dwóch modułów – nawodnego oraz podwodnego. PROTEUS jest
jedynym dostępnym w skali świata, opatentowanym urządzeniem pozwalającym na
precyzyjne dawkowanie substancji bezpośrednio do osadów dennych przy jednoczesnym wywoływaniu kontrolowanej resuspensji tych osadów. Moduł nawodny odpowiada za precyzyjną nawigację i przemieszczanie całego zespołu oraz kontrolę pracy modułu podwodnego. Natomiast moduł
podwodny odpowiada za wywołanie kontrolowanej resuspensji osadów w swojej zamkniętej przestrzeni, ich natlenienie i podanie bezpośrednio do nich substancji blokującej fosfor. PROTEUS został zarejestrowany
przez Urząd Żeglugi Śródlądowej i jednocześnie przeszedł pozytywną ocenę Państwowej Inspekcji Pracy.

Wdrożenie innowacyjnej
metody PROTE-fos
– Jako jedyni w Polsce zakończyliśmy,
z uzyskaniem efektu ekologicznego, projekt
rekultywacji dwóch jezior: Winiary i Jelonek.

Poprawa stanu polskich jezior

Autorem metody PROTE-fos jest
prof. Ryszard Wiśniewski z Pracowni
Hydrobiologii Stosowanej z UMK w Toruniu
Prace rekultywacyjne były realizowane kompleksowo. Oprócz inaktywacji fosforu w osadach dennych stosowano metody wspomagające, indywidualnie dobrane do specyfiki
problemu danego zbiornika. Projekt ten został wykonany na zlecenie Urzędu Miasta
Gniezna, które to uzyskało dofinansowanie
z instrumentu finansowego Unii Europejskiej
LIFE+, przyznawanego m.in. na wdrażanie

Problem związany z degradacją zbiorników wodnych stał się na tyle istotną sprawą
w skali Europy, iż w 2000 roku Parlament Europejski ustanowił ramowe działania względem polityki wodnej na terenie Unii Europejskiej. Zgodnie z uchwaloną Dyrektywą
2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 23 października
2000 roku (tzw. Dyrektywa Wodna), ustanawiającą ramy wspólnotowego działania
w dziedzinie polityki wodnej, państwa członkowskie, w tym Polska, zostały zobowiązane
do racjonalnego wykorzystywania i ochrony
zasobów wodnych, w myśl zasady zrównoważonego rozwoju. Głównym celem tej Dyrektywy jest osiągnięcie dobrego stanu wszystkich wód powierzchniowych do 2015 roku.
Może on zostać osiągnięty między innymi poprzez prowadzenie przemyślanych prac rekultywacyjnych skutkujących poprawą jakości wód i stanu ekosystemów.
www.prote.pl

PROTEUS – innowacyjna jednostka służąca do przeprowadzania rekultywacji jezior.
Moduł podwodny zamieszczony w doku jednostki nawodnej
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Ekologia
staje się faktem
Ekologia przestaje być obco brzmiącym hasłem, stając się motywem przewodnim
inwestycji i działań edukacyjnych, które przybierają coraz szerszy zakres i zyskują
na znaczeniu. Najlepsze projekty i podmioty najaktywniejsze w dziedzinie ochrony
środowiska postawiono za wzór i uhonorowano w kolejnej, XII edycji
arodowy Konkurs Ekologiczny
Przyjaźni Środowisku, którego
głównym organizatorem jest Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych Stowarzyszenie Europa Nasz
Dom, co roku wskazuje i upowszechnia szeroko rozumiane proekologiczne postawy
w społeczeństwie. W konkursie nagradzane
są przedsiębiorstwa, gminy, organizacje, jak
i instytucje użyteczności publicznej. Łączy je
wzorcowe poszanowanie środowiska, przejawiające się szczególną aktywnością na
rzecz ekologii, zarówno w wymiarze wdrażania nowych technologii czy realizacji projektów inwestycyjnych, jak i edukacji ekologicznej w społeczeństwie. Niezależnie od
charakteru działalności, laureaci konkursu, objętego patronatem honorowym prezydenta RP,
wykazują się wysoką świadomością ekologiczną i zaangażowaniem w ochronę środowiska, mając swój znaczący wkład w upowszechnianie godnych naśladowania postaw w społeczeństwie.

N

Świadomość rośnie
Organizatorów cieszy nie tylko różnorodność zgłaszanych do konkursu projektów
proekologicznych oraz ich wysoki poziom,
lecz także rosnące z roku na rok zainteresowanie ogólnopolską inicjatywą, świadczące
o coraz większej wadze przywiązywanej do
spraw związanych z obszarem ekologii. Sam
konkurs przyczynia się do popularyzacji inwestycji i działań prowadzonych na rzecz
ochrony środowiska naturalnego, stawiając
za przykład wyróżniane podmioty i ich działalność, przekładającą się na poziom wiedzy
i codzienną postawę społeczności lokalnych
oraz poprawę stanu otaczającego je środowiska naturalnego.
Równolegle przebieg kolejnych edycji
konkursu pozwala zapoznać się z aktualnym
stanem środowiska w poszczególnych regionach Polski i postępem, jaki dokonuje się
w porównaniu do minionych lat w zakresie
liczby i jakości przedsięwzięć podejmowanych
na rzecz poprawy stanu środowiska przez samorządy terytorialne, podmioty gospodarcze,
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Przyjęłam z rąk pana prof. Jerzego Buzka
godność Przewodniczącej Narodowej Rady
Ekologicznej i mam nadzieję, że to moje
zaangażowanie będzie wkładem w zmiany
w tej coraz bardziej docenianej dziedzinie życia
młodzież skupioną w przyszkolnych kołach
ekologicznych. Doświadczenia wyróżnionych podmiotów i przykłady ich działań
sprzyjają wypracowaniu modelowych rozwiązań, które mogą być wzorcem dla tych samorządów, firm i instytucji, które same nie
mają dostatecznej wiedzy ani wystarczających
narzędzi, aby stworzyć własny system nastawiony na postęp ekologiczny. Nagrodzone rozwiązania mogą też służyć jako inspiracja
do własnych inicjatyw, gdyż ważne jest nie tyle

samo działanie, co jego efekt przekładający
się na jakość życia wspólnot lokalnych, a wyróżnienie jednej firmy czy instytucji często
działa motywująco na inne podmioty, pragnące podążać za dobrym przykładem i – kontynuując proekologiczny trend – być równie
doceniane jako odpowiedzialny podmiot,
inwestujący w przyszłość.
Analizując nadesłane kandydatury, kapituła konkursu bierze pod uwagę skalę i nowatorstwo przedsięwzięcia, kompleksowość
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rozwiązań, a przede wszystkim wpływ na środowisko naturalne. Na ostateczną decyzję
o nadaniu tytułu laureata wpływa również
prowadzenie działalności związanej z edukacją ekologiczną oraz promocją ochrony środowiska i zdrowego trybu życia poprzez organizację imprez proekologicznych i innych
działań ukierunkowanych na wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa.

Wydarzenia gali
4 lutego w hotelu Sofitel Victoria w Warszawie odbyła się uroczysta gala, podczas której oficjalnie ogłoszono wyniki XII edycji
konkursu Przyjaźni Środowisku, a zwycięzcom
wręczono stosowne do zasług laury, nie
szczędząc słów uznania i życzeń dalszych sukcesów na niwie ekologii. Ceremonia przekazania wzorcowym podmiotom statuetek i certyfikatów w dowód uznania dla ich aktywności
nie była jedynym ważnym punktem uroczystości. Tego dnia, przy okazji podsumowania
ekologicznego dorobku narodowego minionego roku przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek przekazał „atrybuty
władzy” Przewodniczącego Narodowej Rady
Ekologicznej swojej następczyni – Pierwszej
Damie RP Annie Komorowskiej. Zrzekając się
pełnionej przez lata funkcji, przypomniał o gi-

gantycznej zmianie podejścia do sfery ekologii, która przestała być pojęciem abstrakcyjnym, kojarzonym z niepotrzebnymi wydatkami. – Długo uczyliśmy się tego, że by żyć
w zatłoczonej Europie, trzeba myśleć o środowisku – mówił, podkreślając jednocześnie
rangę konkursu, który dziś cieszy się najwyższym uznaniem w całym kraju.

Obecna na uroczystości Anna Komorowska, obejmując funkcję Przewodniczącej
Narodowej Rady Ekologicznej odebrała z rąk
prof. Buzka łańcuch symbolizujący sprawowaną funkcję i zwróciła się do uczestników
gali: – Przyjęłam z rąk pana prof. Jerzego Buzka godność Przewodniczącej Narodowej
Rady Ekologicznej, i mam nadzieję, że to moje
zaangażowanie będzie wkładem w zmiany
w tej coraz bardziej docenianej dziedzinie życia. Jednocześnie podzieliła się z zebranymi
wrażeniami odnośnie rangi konkursu i grona laureatów ostatniej edycji. – Patrząc na tak
liczną reprezentację na tej sali nauczycieli, samorządowców i przedsiębiorców oraz przedstawicieli instytucji życia publicznego, możemy
być dumni, bo to najlepsze świadectwo popularności i zainteresowania ekologią. Tak liczne, obecne tu grono laureatów, którzy odbierają nagrody za proekologiczne inwestycje i działalność edukacyjną, jest tego widocznym przykładem. Cieszy mnie bardzo tak
wielka liczba przedszkoli i szkół, które zdobyły tytuł laureata w kategorii „Promotor Ekologii”. Doceniam trud pracy i wychowania
młodych ludzi, dlatego tym większe jest
moje uznanie za tak ciekawe projekty wśród
najmłodszych – mówiła z uznaniem Pierwsza Dama.
I

Laureaci XII edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego Przyjaźni Środowisku:
kategoria samorząd przyjazny środowisku
podkategoria gmina przyjazna środowisku:
• Urząd Gminy Mielno
• Urząd Miasta Kołobrzeg
• Urząd Miasta Gdyni
• Urząd Miasta Gdańska
• Urząd Gminy Świdnica
• Urząd Gminy i Miasta w Czerwieńsku
podkategoria powiat przyjazny
środowisku:
• Urząd Miasta Legnica
• Starostwo Powiatowe w Wolsztynie
podkategoria samorząd bez azbestu:
• Urząd Gminy Sitkówka Nowiny
podkategoria Związek Przyjazny
Środowisku:
• Związek Gmin Ziemi Gorlickiej
kategoria przedsiębiorstwo przyjazne
środowisku
podkategoria firma przyjazna środowisku:
• KOM-EKO Sp. z o.o. w Lublinie
• Zakład Unieszkodliwiania Odpadów
Komunalnych RUDNO Sp. z o.o.
w Ostródzie
• TESCO Polska
• Zakład Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.
w Jarocinie
• ELO-GAZ Sp. z o.o. w Poznaniu
• Remondis Electrorecycling Sp. z o.o.
• Fabryka Urządzeń Górniczych
FUGOR Sp. z o. o. w Krotoszynie
• Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
OLMET
• Chemeko System Sp. z o.o.
• McDonald's Polska Sp. z o.o.

podkategoria produkt godny polecenia:
• Sigma SA w Jastkowie
• WAPECO Sp. z o.o. w Warszawie
• TIGA PUMPS Sp. z o.o. w Poznaniu
• Toruńskie Zakłady Materiałów
Opatrunkowych
kategoria promotor ekologii:
• Gimnazjum nr 2 im. Marii
Skłodowskiej – Curie w Nowej Rudzie
• Lubelska Fundacja Ochrony Środowiska
Naturalnego
• Młodzieżowe Centrum Kultury w Legnicy
• Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Krośnie
• Przedszkole Publiczne w Tarnowcu
• Szkoła Podstawowa im. Miry
Stanisławskiej-Meysztowicz w Żdżarach
• Szkoła Podstawowa nr 18 im. Franciszka II
Rakoczego w Elblągu
• Urząd Gminy Dopiewo
• Wydział Zarządzania Politechnika Lubelska
• Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych
im. Fryderyka Chopina w Żychlinie
wyróżnieni:
• Szkoła Podstawowa w Jóźwinie
• Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej
• Zespół Szkół Mechanicznych w Gorzowie
Wielkopolskim
• Związek Stowarzyszeń „Śląski Ogród
Botaniczny”
kategoria mecenas polskiej ekologii:
• Urząd Gminy Grzegorzew
• Urząd Gminy w Chodowie
• Urząd Gminy Lesznowola
• Sanitec Koło Sp. z o.o.
• Częstochowskie Przedsiębiorstwo
Komunalne Sp. z o.o.

• Energa Operator SA Oddział w Kaliszu
• Przedszkole Publiczne nr 55 w Opolu
• Gimnazjum nr 2 im. Polskich
Olimpijczyków w Kole
• Stowarzyszenie Ziemia i My – Centrum
Edukacji Ekologicznej
• Zespół Szkół w Dominikowicach
• Zespół Szkół w Izabelinie
• Szkoła Podstawowa im. Bohaterów 6.
Pomorskiej Dywizji Piechoty w Karlinie
Europejska Nagroda Ekologiczna:
• Zakład Zagospodarowania Odpadów
w Poznaniu
• Sanator – Bis SC w Łodzi
Partnerzy Polskiej Ekologii:
kategoria media
podkategoria wydawnictwo:
• Ringier Axel Springer Polska
podkategoria program informacyjny:
• TVP Info
podkategoria dziennikarz:
• Kamil Durczok
kategoria osobowość:
• prof. Marek Gromiec
• Roman Jagiełło
• Marek Gębski
• Łukasz Kardas
kategoria przedsiębiorstwa:
• PKN Orlen SA
• Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA
• KWB Adamów SA
• ELO-GAZ Sp. z o.o.
• CAM Media SA
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Ekologiczne sukcesy
Sanator-Bis jest małą ﬁrmą w fazie rozwoju opierającego się na zasobach
wewnętrznych – wiedzy, doświadczeniu, innowacyjnym postrzeganiu potrzeb rynku
i środowiska oraz na inwestowaniu w pozyskiwanie nowych technologii
oczątkowo Sanator-Bis zajmował
się wynajmem i serwisem kabin sanitarnych, wywozem nieczystości
płynnych oraz – komplementarnie do
tego – usługowym wynajmem kontenerów do
wywozu odpadów stałych, jak również usługami transportowymi. Dzięki obserwacji rynków europejskich oraz konsekwentnemu
wprowadzaniu innowacyjnych technologii
ﬁrma dynamicznie się rozwijała, systematycznie rozszerzając swoją ofertę. Wprowadziła
do niej takie usługi, jak: kompleksowa obsługa separatorów tłuszczu i substancji ropopochodnych oraz oczyszczenie i udrażnianie
kanalizacji z zastosowaniem samobieżnych kamer do monitoringu kanalizacji. Kolejnym krokiem na drodze rozwoju był zakup sprzętu do
oczyszczania wodociągów i kanalizacji deszczowej z zastosowaniem kamer rejestrujących
stan sieci i zakres prowadzonych prac.
W 2007 roku firma Sanator-Bis zakupiła instalację OKO-aquaclean 500, a tym sa-
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Robert Głuchowski, właściciel firmy
Sanator-Bis, odbiera nagrodę
w konkursie Przyjaźni Środowisku
mym wprowadziła innowacyjną w skali kraju usługę mobilnej oczyszczalni ścieków,
która dojeżdża do klienta, zapewniając odbiór
ścieków i dalsze z nimi postępowanie zgod-

nie ze wszystkimi normami środowiskowymi.
Urządzenie to służy również do interwencyjnych działań w przypadku awarii z rozlewów ropopochodnych.
Kolejnym wyrazem proekologicznej polityki firmy jest budowa oczyszczalni ścieków przemysłowych w Zgierzu koło Łodzi
– pierwszej tego typu w Polsce i najnowocześniejszej w Europie. Do jej głównych zadań należeć będzie odbiór i recykling skażonych odpadami wód przemysłowych. Inwestycja finansowana jest w 70 proc. z Programu Innowacyjna Gospodarka. Jej rozpoczęcie przewidziane jest pod koniec 2011
roku. Powstający przy niej Ośrodek Edukacyjno-Szkoleniowy będzie stanowił centrum informacyjno-edukacyjne zajmujące się
podnoszeniem poziomu wiedzy na temat
najnowocześniejszych osiągnięć techniki
i nauki w dziedzinie oczyszczania ścieków
i proekologicznej gospodarki zasobami wodnymi.
I

Mały staż, duży dorobek
Rozmowa z Leszkiem Rochowiczem, prezesem Zarządu Zakładu
Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Rudno Sp. z o.o.

Jak przy niewielkim doświadczeniu
udaje się państwu realizować obrane cele, służąc społeczności lokalnej?
– ZUOK Rudno powołało w 2008 roku
Zgromadzenie Związku Gmin Regionu
Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”,
zrzeszające 19 samorządów. Od 2009 roku
z powodzeniem realizujemy nasze główne zadania, do których należą: zbiórka odpadów,
w tym niebezpiecznych, obróbka i usuwanie
odpadów, odzysk surowców z materiałów segregowanych, rekultywacja, sprzedaż hurtowa odpadów i złomu, selektywna zbiórka na
terenie Związku Gmin. Ponadto posiadamy
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przeszkoloną grupę pracowników zajmujących się usuwaniem azbestu. Nasz zakład należy do największych na terenie Warmii i Mazur, a kompleksowość działań z zakresu gospodarki odpadami jest naszym niepodważalnym atutem, podobnie jak wyposażenie,
pozwalające na skuteczność w obszarze oferowanych usług.
W jaki sposób zakład włącza się w promocję postaw proekologicznych i zachęca do
wzmożonej aktywności na rzecz ochrony środowiska?
– Spółka przeznacza znaczne środki na
edukację ekologiczną, bezpłatną selektywną
zbiórkę i bezpłatne wyposażenie mieszkańców
w pojemniki na odpady. Regularnie prowadzimy akcje nastawione na popularyzację zachowań społecznych przejawiających się poszanowaniem środowiska i wysoką świadomością ekologiczną. Do stałych inicjatyw Zakładu należą zbiórki makulatury, zużytych baterii, nakrętek od plastikowych butelek, przeterminowanych leków, odpadów wielkogabarytowych, opakowań porolniczych. Orga-

nizujemy też wycieczki edukacyjne do ZUOK
w Rudnie, w ramach których uczniowie z terenu Związku Gmin są zapoznawani z cyklem
życia odpadu, od momentu wjazdu na wagę
po odzyskanie surowca. Chcemy uświadamiać dzieciom rangę problemu, jakim są odpady komunalne, i zachęcać je do segregowania odpadów w domach. Ponadto szkolimy samorządowców i wspieramy materialnie akcje ekologiczne szkół i instytucji.
Dotychczasowe osiągnięcia ekologiczne
firmy nie przeszły bez echa…
– Mimo że działamy zaledwie od
2009 roku, mamy na koncie wiele sukcesów.
Nasze inicjatywy często są doceniane i nagradzane dyplomami, wyróżnieniami i statuetkami, między innymi w konkursach Panteon Polskiej Ekologii, Żagiel Przedsiębiorczości 2010, Przyjaźni Środowisku. Niezmiernie cieszą nas również podziękowania
kierowane do nas przez szkoły i jednostki OSP
za wsparcie prowadzonych przez nich akcji.
Rozmawiał Piotr Nowacki
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Myślenie ekologiczne
nie musi być drogie
Połączenie innowacyjnych rozwiązań z troską o środowisko naturalne
to obecnie jeden z głównych trendów w gospodarce

Igor Stokłosa
onad 70 proc. przedsiębiorstw podejmuje działania proekologiczne, by
obniżyć koszty w swojej ﬁrmie. Ponad połowa uważa również, że
wprowadzanie ekorozwiązań poprawia wizerunek. Takie wnioski płyną z raportu Fundacji Partnerstwo dla Środowiska na podstawie badania uczestników programu Czysty Biznes. – Przedsiębiorcy, zwłaszcza z grupy małych i średnich, oczekują – obok efektu ekologicznego – efektów ekonomicznych
– tłumaczy Katarzyna Triantafelo z Fundacji Partnerstwo dla Środowiska, która prowadzi program Czysty Biznes. Ma na myśli
korzyści ze zmniejszenia rachunków za wodę,
energię, odprowadzone odpady oraz pośrednio poprzez wzmocnienie wizerunku ﬁrmy, dzięki któremu zyskują zaufanie konsumentów oraz zdobywają nowych, świadomych ekologicznie klientów.
Działania ekologiczne wcale nie muszą się
wiązać z wielkimi nakładami finansowymi. Na
ogół są to rozwiązania wymagające niewielkich wydatków, jak wprowadzenie segregacji
odpadów, instalacja reduktorów przepływu
wody czy wymiana żarówek na energooszczędne. Większego kapitału wymaga zaś termomodernizacja, modernizacja linii technologicznych, instalacja pomp ciepła czy
kolektorów słonecznych.
Z raportu wynika, że wysokie nakłady odstraszają firmy. Ale wprowadzenie ekologicznych rozwiązań to także większe możliwości ubiegania się o dotacje. Budując spa-
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larnie odpadów, przeprowadzając termomodernizację budynków przedsiębiorstwa
czy montując w zakładzie odnawialne źródło
energii, można starać się o dotacje ze środków unijnych, kredyty Banku Gospodarstwa Krajowego i środki z Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej. Na przedsięwzięcia dostosowujące
przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska w latach 2007–2013 Polska otrzymała
z unijnego budżetu około 27,9 mld euro, z czego na inwestycje w ochronę środowiska
przeznaczone jest 5 mld euro.

Zastrzyk gotówki
Podział unijnych funduszy odbywa się za
pośrednictwem programów operacyjnych.
Ochrona środowiska jest finansowana
w głównej mierze w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Na
uwagę przedsiębiorców zasługuje przede
wszystkim IV Priorytet tego programu. Tu najłatwiej otrzymać środki na inwestycje w biznesie. Głównym celem tej osi priorytetowej jest
ograniczenie negatywnego wpływu istniejącej działalności przemysłowej na środowisko
i dostosowanie przedsiębiorstw do wymogów
prawa wspólnotowego. Wsparcie mogą uzyskać projekty mające na celu redukcję ilości
zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery,
odprowadzanych do ścieków oraz zmniejszenie ilości odpadów w przedsiębiorstwie.
Można starać się więc o dotacje na instalacje odsiarczania spalin, urządzenia odpylające, oczyszczalnie ścieków przemysłowych,
projekty zagospodarowania odpadów.

Nowością są fundusze na inwestycje
związane z recyklingiem oraz na wdrażanie
w firmach systemów zarządzania środowiskowego. Warta uwagi jest możliwość uzyskania środków na inwestycje zmniejszające
zużycie wody i wykorzystujące odnawiane źródła energii. Fundusze są przyznawane także
na inwestycje zakładające zmianę procesu produkcyjnego.
Na przedsięwzięcia dostosowujące firmy
do wymogów ochrony środowiska przeznaczono aż 667 mln euro. Poziom dofinansowania każdej inwestycji wynosi 30 proc.
wartości kosztów kwalifikowanych. Maksymalna wysokość dofinansowania nie może
jednak przekroczyć 20 mln zł na jeden projekt. W przypadku systemów zarządzenia środowiskiem maksymalna wartość wsparcia to
jedynie 400 tys. zł. W przypadku małych i średnich przedsiębiorstw środki przeznaczone na
projekt muszą wnosić przynajmniej 8 mln zł.
Dla przedsiębiorstw dużych nie określono takiej granicy.
Ale obok dofinansowania projektu ze
środków unijnych możliwe jest ubieganie
się o wsparcie ze środków krajowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wsparcie to przewidziane
jest w formie dopłat do kredytów i preferencyjnych pożyczek. – Zapewniamy do 80 proc.
wkładu własnego w finansowaniu projektów
– zapewnia przedstawiciel Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach.
Żeby ubiegać się o to wsparcie, należy we
wniosku wstępnym zaznaczyć chęć ubiegania
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się o kredyt, a następnie wraz z wnioskiem o dofinansowanie z Unii złożyć wniosek o udzielenie kredytu ze środków NFOŚiGW.

Popularna proekologia
W Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej można starać się nie tylko
o pożyczkę na realizację inwestycji w ramach
IV Priorytetu. Podmioty podejmujące przedsięwzięcia z zakresu odnawialnych źródeł
energii też mogą liczyć na finansowe wsparcie w ramach Programu dla przedsięwzięć
w zakresie odnawialnych źródeł energii i
obiektów wysokosprawnej kogeneracji (technologie ograniczające zużycie paliwa przy produkcji energii).
Preferencyjna pożyczka może osiągnąć
wysokość nawet 50 mln zł. Co istotne,
przedsiębiorcy mogą starać się o jej umorzenie do 50 proc. pożyczonej kwoty, w zależności od rentowności przedsięwzięcia
i osiągnięcia efektu ekologicznego. Im niższa
rentowność, tym większa szansa na umorzenie. Jeden wnioskodawca, działając
w imieniu własnym lub za pośrednictwem
spółek zależnych, w których ma udziały
przekraczające 50 proc., może złożyć do danego konkursu tylko jeden wniosek o dofinansowanie. Minimalny koszt przedsięwzięcia wynosi 10 mln zł. Program jest realizowany od początku 2009 roku i potrwa
do końca 2012 roku.

Eksperci zauważają, że działania proekologiczne przedsiębiorstwa są coraz bardziej
popularne. Wystarczy powiedzieć, że przez ponad 10 lat Fundacja Partnerstwo dla Środowiska poprzez Program Czysty Biznes skupiła wokół siebie niemal 500 firm. Jak informują przedstawiciele fundacji, są to głównie
małe i średnie przedsiębiorstwa, które osiągają wymierne korzyści ekonomiczne i zarazem ograniczają oddziaływanie na środowisko naturalne.
– Firmy Czystego Biznesu traktują ochronę środowiska już nie tylko w kategoriach
kosztów, ale również jako klucz do efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem. Co
więcej, udowadniają, że dbałość o środowisko może być także sposobem na wykreowanie nowych produktów i usług skierowanych dla świadomych ekologicznie konsumentów, których z roku na rok przybywa
– mówi Katarzyna Triantafelo.

Programy naprawcze
Czysty Biznes to jedyny w Polsce, realizowany na dużą skalę program proekologiczny, którego celem jest podniesienie świadomości ekologicznej polskich przedsiębiorców oraz wsparcie i doradztwo w zakresie
ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne. W rozmieszczonych w całej Polsce Klubach Czystego Biznesu skupionych jest ponad 500 firm, przede wszyst-

kim z sektora MŚP. Przedsiębiorstwa będące
członkami klubów, dzięki specjalistycznej pomocy doradców i audytorów, wprowadzają
zmiany mające na celu zarządzanie firmą
w zgodzie ze środowiskiem. W wyniku realizacji ostatniej edycji programu pt. „Propagowanie czystego biznesu w Polsce”, realizowanej w latach 2007–2011, niemal w połowie
z firm biorących udział w programie specjaliści ds. środowiskowych przeprowadzili audyty,
dzięki którym zidentyfikowano najpoważniejsze problemy środowiskowe w poszczególnych
firmach oraz stworzono realne plany przeciwdziałania tym problemom. Szczegółowy
opis rozwiązania tych problemów w postaci
tzw. programów naprawczych, zawierających
propozycje innowacyjnych i niskonakładowych
działań, przygotowano dla niemal 150 firm,
czego efektem jest wprowadzenie w życie
około 100 praktycznych rozwiązań (inwestycyjnych i nie inwestycyjnych), dzięki którym firmy nie tylko ograniczyły swój negatywny
wpływ na środowisko, ale także zmniejszyły
koszty działalności. Przedsiębiorstwa te stały
się tym samym bardziej atrakcyjne dla konsumentów i konkurencyjne na zglobalizowanym rynku. Przedstawiciele fundacji szacują,
że przeprowadzone działania przyczynią się do
obniżenia zużycia energii (średnio o 10 proc.),
wody (20 proc.) i materiałów (5 proc. ) oraz
średnio o 10 proc. zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów i emisji.
I

Biznes ekologicznie
świadomy
O rozwoju polskiego biznesu z punktu widzenia wyzwań i wymogów
środowiskowych oraz dostępnych form wsparcia mówi sekretarz stanu
w Ministerstwie Środowiska Stanisław Gawłowski
Jak z punktu widzenia resortu należy
oceniać postępy, jakie dokonują się w biznesowym podejściu do rozwoju i związanych
z nim inwestycji w świetle poszanowania środowiska i przyszłościowego myślenia o eliminacji niszczącego wpływu na otoczenie?
– Przez ostatnie 3 lata działania Ministerstwa Środowiska koncentrowały się między innymi na budowie sprawnych mechanizmów, które umożliwiają minimalizację
konfliktów na styku ochrony środowiska i rozwoju infrastruktury. Zmiany prawne oraz
działania podejmowane przez powołaną
w 2008 roku Generalną Dyrekcję Ochrony
Środowiska pozwoliły na znaczne skrócenie
procesu wydawania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach. Decyzja ta określa warunki, jakie muszą być spełnione, aby reali-
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zować przedsięwzięcie przy możliwie najmniejszym wpływie na środowisko. Warto zauważyć, że jakość oceny oddziaływania na
środowisko, przeprowadzanej w ramach wydawania wspomnianej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, ma ogromne
znaczenie w przypadku współfinansowania
realizacji inwestycji ze środków Unii Euro-

pejskiej. Inwestorzy są coraz bardziej świadomi, że jakość przygotowanej dokumentacji przekłada się na szybkość postępowania,
trwałość wydanej decyzji oraz możliwość
otrzymania dofinansowania.
Jaki udział w obserwowanej aktywności
przedsiębiorców na rzecz środowiska naturalnego mają środki unijne i wsparcie programów rządowych? Jakie perspektywy rysują się przed krajowym biznesem po wykorzystaniu funduszy przeznaczonych do
rozdysponowania w latach 2007–2013?
– Z racji tego, że informacje o możliwościach uzyskania wsparcia ze środków publicznych – unijnych bądź krajowych – na proekologiczne inwestycje są dość szeroko rozpowszechniane, większość przedsiębiorców
przed podjęciem tego typu działań poszukuje
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na nie dodatkowego dofinansowania. Te inwestycje, które wpisywały się w ramy zasad określonych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, mogły uzyskać dofinansowanie ze środków
unijnych. Obecnie w przedsiębiorstwach realizowanych jest 107 projektów inwestycyjnych na kwotę około 3,5 mld zł, w których wkład ze
środków unijnych wynosi 685 mln zł.
Z uwagi na możliwości i obowiązki, jakie wynikają z funkcjonujących okresów przejściowych dotyczących standardów emisyjnych
z instalacji spalania paliw, duża pula dostępnych środków została wykorzystana przez sektor energetyki zawodowej i przemysłowej. W związku z wyczerpującą się alokacją, 22 projekty ukierunkowane na
zmniejszenie emisji ze spalania paliw, wyłonione w trakcie ostatniego konkursu w IV osi POIŚ, znalazło się na tak zwanej liście rezerwowej projektów. Na szczęście, dzięki planowanemu zwiększeniu alokacji o 50 mln euro, wszystkie oczekujące na dofinansowanie projekty
mają szansę je uzyskać. W efekcie sektor energetyki pozostanie największym odbiorcą unijnego wsparcia w IV osi priorytetowej POIŚ,
wykorzystując jej alokację w ponad 60 proc.
Niewykluczone, że kwestie związane z energetyką będą miały istotne znaczenie w przyszłej perspektywie finansowej. Przyjęte ostatnio
na poziomie unijnym strategie i programy, które będą pełniły kluczową
rolę w podziale środków z kolejnego okresu programowania funduszy strukturalnych na lata 2014–2020, jako jeden z tematów priorytetowych wskazują zmiany klimatu i energię.
Co stanowi o wsparciu rządu dla przedstawicieli biznesu zaangażowanych w kształtowanie gospodarki niskoemisyjnej i w upowszechnianie zielonych praktyk biznesowych? Jakie działania
mają największe przełożenie na popularyzację inwestycji i projektów wzorowych z punktu widzenia efektywności energetycznej?
– Priorytetami ministra środowiska są między innymi kwestie dotyczące klimatu, szczególnie prowadzenie negocjacji w sprawie
sprzedaży polskich jednostek przyznanej emisji oraz realizacja unijnego pakietu klimatyczno-energetycznego. Musimy pamiętać, że problematyka przeciwdziałania zmianom klimatu, to nie tylko redukcja
emisji gazów cieplarnianych, ale system wielu działań, które powinny być podejmowane w całej gospodarce. W wielu krajach zapobieganie tym zmianom traktowane jest właśnie jako projekt gospodarczy, który wspiera innowacyjność, efektywność energetyczną, a także zmniejsza zależność od zewnętrznych dostaw energii i surowców.
Projekt prowadzący do zwiększenia konkurencyjności gospodarki
i dający szansę na nowe miejsca pracy. W krajach tych obserwujemy
coraz mniejszą zależność od zewnętrznych dostaw surowców czy energii, ponieważ same ją produkują. Taki sam, zorientowany na efektywność, konkurencyjność i rozwój schemat potrzebny jest również
Polsce, abyśmy mogli dalej się rozwijać. Pomocne tu będą projekty
uczestniczące w programie GreenEvo – innowacyjnym projekcie Ministerstwa Środowiska, który powstał z myślą o tym, by promować
polskie technologie środowiskowe i pomóc polskim firmom zaangażowanym w rozwój zielonych technologii w poruszaniu się na rynkach międzynarodowych.
Dodatkowo, istnieje szereg mechanizmów już funkcjonujących
w Polsce, które wspierają inwestowanie w innowacyjne technologie
i rozwiązania. System Zielonych Inwestycji (GIS) pozwala na powiązanie sprzedaży nadwyżek jednostek przyznanej emisji z programami mającymi na celu dalsze redukcje. Projekty Wspólnych Wdrożeń (JI) pozwalają osiągnąć pożądaną redukcję emisji gazów cieplarnianych w skali globalnej dzięki wykorzystaniu możliwości inwestowania w zamian za tak zwane jednostki Kioto przez Strony Konwencji Klimatycznej. Warto też wspomnieć o systemie zielonych certyfikatów, który sprawia, że inwestowanie w energię odnawialną staje się atrakcyjne.
Ponadto, w ramach Ramowej Konwencji ONZ ws. Zmian Klimatu, kraje będące stronami Konwencji ustaliły, że jednym z istotnych działań mających służyć zapobieganiu zmianom klimatu i adaptacji do tych zmian – oprócz działań redukcyjnych – będzie między innymi rozwój i transfer technologii służących redukcji emisji ga-

zów cieplarnianych, jak i adaptacji. Jednocześnie pragnę podkreślić,
że w maju 2010 roku Polska zadeklarowała udział w Programie Wstępnym Europejskiego Systemu Weryfikacji Technologii Środowiskowych ETV. ETV jako narzędzie rynkowe ma przede wszystkim umożliwić wdrażanie na rynku innowacyjnych technologii środowiskowych
przez weryfikację rzetelności deklaracji dostawców tych rozwiązań
i budowanie zaufania inwestorów do nowych rozwiązań.
Warto również przypomnieć, że na zagadnieniach związanych
z klimatem koncentrować się będzie działalność Ministerstwa Środowiska związana z prezydencją Polski w Radzie UE.
Jakie możliwości daje Polsce transfer zielonych technologii? Jakie mamy osiągnięcia w zakresie własnych innowacyjnych rozwiązań będących wynikiem współpracy środowiska nauki i biznesu,
a zarazem przyszłością krajowej gospodarki?
– Programem, który wspiera polskie szanse na zaistnienie na rynkach zagranicznych z krajowymi technologiami środowiskowymi, jest
wspomniany wcześniej projekt GreenEvo – Akcelerator Zielonych
Technologii. Polskie przedsiębiorstwa wyselekcjonowane w projekcie brały udział w szeregu specjalistycznych szkoleń. Zdobyły wiedzę na temat specyficznych regulacji prawnych, norm i standardów
technicznych obowiązujących na rynkach zagranicznych. Laureaci
projektu GreenEvo zostali doskonale przygotowani do tego, aby
w sposób konkurencyjny zarządzać swoimi produktami i dzielić się
swoimi technologiami, doświadczeniami oraz wiedzą z krajami, które zmagają się z problemami w takich obszarach, jak oczyszczanie
ścieków oraz uzdatnianie wody, gospodarowanie odpadami, technologie z alternatywnych źródeł energii, technologie dla koksownictwa,
technologie energooszczędne oraz niskoemisyjne. To właśnie polska
firma, dzięki rządowemu wsparciu w promocję transferu polskich zielonych technologii, zajmie się utylizacją niebezpiecznych chemikaliów z mogilnika w Armenii. Marka GreenEvo jest gwarancją jakości polskich technologii.
Rozmawiała Magdalena Szczygielska

PRZYJAŹNI ŚRODOWISKU

Kompleksowa oferta
Tiga Pumps Sp. z o.o. została Laureatem XII Edycji Narodowego
Konkursu Ekologicznego Przyjaźni Środowisku w kategorii
Przedsiębiorstwo Przyjazne Środowisku „Produkt Godny Polecenia”
iga Pumps Sp. z o.o. jest wyłącznym
przedstawicielem w Polsce ﬁrm
Pumpex, Homa, Toyo i Saer. Zajmuje się sprzedażą, projektowaniem, rozruchem oraz serwisowaniem systemów w oparciu o te produkty.
Produkty Homa – wysokiej jakości pompy zatapialne i mieszadła, przepompownie
ścieków – wykorzystuje się między innymi:
w odwodnieniach budowlanych i powierzchniowych, przepompowniach, miejskich oczyszczalniach ścieków i systemach kanalizacji, jak również do celów przemysłowych.
Pumpex – to wiodący na świecie producent odwodnieniowych i osadowych pomp zatapialnych wykorzystywanych do celów przemysłowych w budownictwie, kopalnictwie
i pracach podziemnych. Produkty Pumpex to
wysoka niezawodność i wytrzymałość, bezproblemowa eksploatacja, elastyczność pracy oraz bezpieczeństwo dla środowiska (cer-

T

Rafał Krośniewski, wiceprezes zarządu
Tiga Pumps Sp. z o.o.
tyfikat zarządzania środowiskiem oraz deklaracja EPD).
Pompy Saer pracują jako urządzenia
zaopatrujące w wodę gospodarstwa domowe zasilające systemy nawadniania ogrodów
i pól uprawnych. Montowane są w zakładach

w praktycznie każdej dziedzinie przemysłu.
Mają one największy procentowy udział całej produkcji.
Pompy firmy Toyo znane są z niezawodności w różnych zastosowaniach, szczególnie w tłoczeniu gęstych szlamów zawierających materiały ścierne, nawet w najtrudniejszych warunkach pracy. Pompy
Toyo mają szerokie zastosowanie między innymi w: budownictwie, kamieniołomach,
górnictwie, pogłębianiu, gospodarce wodnościekowej, przemyśle, energetyce i ciepłownictwie.
Tiga Pumps oferuje swoim klientom
nie tylko gwarancję uzyskania właściwego
sprzętu, ale także fachową pomoc techniczną. Zespół inżynierów i techników firmy
jest gotowy aby pomóc w rozwiązywaniu
wszelkich problemów dotyczących zastosowania pomp.
www.tigapumps.pl

Rozwój z wizją i determinacją
Zakład Gospodarki Odpadami w Jarocinie od 8 lat rozszerza zakres usług i udoskonala
ofertę, rozwijając system zbiórki i odzysku surowców wtórnych, aby mieszkańcy
gminy cieszyli się życiem w przyjaznym otoczeniu, jakie zapewnia czyste środowisko

Siedziba zakładu
imo trudnych początków działalności ZGO w Jarocinie, wynikających z braku zaplecza socjalno-biurowego, przestarzałego parku maszynowego i ograniczonych
możliwości kadrowych, ﬁrma z determinacją
przystąpiła do działań i inwestycji nastawionych na rozwój.
Od początku postawiono na unowocześnienie sprzętu, rozbudowę infrastruktury i rozszerzenie zakresu usług. Jeszcze w 2003 roku
wprowadzono pilotażową akcję bezpłatnej
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zbiórki odpadów segregowanych „u źródła”,
która spotkała się z dużym odzewem ze strony mieszkańców, a w efekcie obejmuje dziś całą
gminę Jarocin oraz większość z 17 gmin, które podpisały w 2008 roku Porozumienie Międzygminne. W ramach Porozumienia podjęto decyzję o budowie Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach. Ponadto ZGO wraz z władzami lokalnymi włącza się w edukację w zakresie racjonalnej gospodarki odpadami.
Ważnym krokiem w kierunku wzrostu
efektywności działań edukacyjnych w praktyce była budowa sortowni odpadów, oddanej w 2008 roku, która jako obiekt pokazowy
w regionie odgrywa ważną rolę w edukacji
ekologicznej. Od 2010 roku przy Zakładzie
w Witaszyczkach działa nowoczesny Punkt
Odbioru Odpadów Problemowych, będący
pierwszą tego typu inwestycją w południowej
Wielkopolsce, zrealizowaną z udziałem funduszy z Urzędu Marszałkowskiego i wspar-

cia unijnego. Na placu „Gratowiska” znajdują
się specjalnie oznakowane pojemniki na
elektronikę, wielkogabaryty, przeterminowane leki czy gruz, umożliwiające pozbycie się
śmieci w sposób legalny i opłacalny.
Istotnym kierunkiem usług Zakładu są
prace rozbiórkowe, wynajem sprzętu do rozdrabniania odpadów wielkogabarytowych
i sprzedaż pozyskanych surowców. Czynności związanych z rozdrabnianiem kruszyw,
rozdzielaniem surowców przeznaczonych
do dalszego transportu, przerobem i składowaniem frakcji mineralnej dokonuje się na
specjalnie przygotowanym Placu Magazynowania i Przerobu Odpadów, Surowców.
Duże nadzieje zarząd spółki wiąże z budową
sortowni na odpady komunalne zmieszane,
w której nastąpi rozdzielenie na poszczególne frakcje i selekcja surowców biodegradowalnych do powtórnego recyklingu.
www.zgo-jarocin.pl
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Biznes w zgodzie z naturą
W ostatnim 30-leciu dokonano wielu znaczących zmian w dziedzinie ochrony
środowiska naturalnego. Działania te zostały podjęte głównie z powodu szybkiego
wzrostu przemysłu, a tym samym znacznego zagrożenia mającego wpływ zarówno
na degradację otaczającego nas środowiska, jak i nasze zdrowie
Julian Z. Pankiewicz
ertyﬁkacja ekologiczna to racjonalne podejście w myśl zasady
„Biznes dla ekologii, ekologia dla
biznesu”, łączące w dość ciekawy
sposób formę zapobiegania negatywnemu oddziaływaniu na środowisko i nagradzania za
najlepsze jego efekty w praktyce z systemem
zarządzania środowiskiem, pozwalającym zidentyﬁkować aspekty środowiskowe i oszacować negatywny wpływ działalności ﬁrmy na
środowisko naturalne. Ponadto systemy te pozwalają dostosować się ﬁrmom do przepisów
prawnych oraz zracjonalizować wydatki na
zasoby naturalne. Wnioski są oczywiste:
certyﬁkat ekologiczny to z jednej strony obowiązek, z drugiej zaś prestiż, a tym samym pozytywny wizerunek ﬁrmy.

C

Budownictwo przyjazne środowisku
W Polsce funkcjonuje kilka form przyznawania certyfikatów ekologicznych. Do
najbardziej prestiżowych, a zarazem popularnych światowych systemów oceny budynków należą: Leed lub Breeam. Uzyskanie
certyfikatu trwa długo. Konieczna jest stała
konsultacja z doświadczonym rzeczoznawcą na każdym etapie inwestycyjnym. Najważniejsze oceniane parametry ekologiczne
budynku to: energia, woda, ziemia, jakość powietrza, materiały, odpady. Przeważające

opinie potwierdzają, że uzyskanie certyfikatu znacząco wpływa na podwyższenie wartości obiektu. Taki obiekt, zbudowany z materiałów wysokiej jakości, zużywa niewiele
energii i jest tańszy do utrzymania, a przy tym
oferuje użytkownikom wyższy komfort. Ponadto łatwiej można uzyskać finansowanie ze
strony banków i funduszy inwestycyjnych. Wysoka jakość certyfikowanych obiektów przekłada się też na ich łatwą zbywalność.
Od dłuższego czasu wydawane są w Polsce certyfikaty energetyczne. Dotyczą one
głównie energooszczędności budynków, ale
nie tylko. Preferują także oszczędne oświetlenie
i wszelkie urządzenia, które sprzyjają oszczędzaniu. Certyfikat jest dokumentem potwierdzającym klasę energetyczną obiektu lub
urządzenia. Dobrze wykonany powinien realnie odzwierciedlać koszty ogrzewania budynku czy oszczędność energetyczną urządzenia. W Polsce obowiązek posiadania certyfikatu energetycznego wprowadziła z dniem
1 stycznia 2009 roku znowelizowana ustawa Prawo budowlane. Wzór świadectwa charakterystyki
energetycznej, jak i
sposób jej sporządzania, określa
Rozporządzenie
Ministra Infrastruktury z

dnia 6 listopada 2008 roku. Podstawą wprowadzenia certyfikatu stała się jednak dyrektywa 2002/91/WE Unii Europejskiej, która obliguje państwa członkowskie do nadawania
klas energetycznych budynkom i promocji
energooszczędnego budownictwa. Podstawowym zadaniem świadectwa stało się uzyskanie porównywalności zużycia energii domów jednorodzinnych, wielorodzinnych, magazynów czy mieszkań, a przede wszystkim
wymuszanie na projektantach i firmach
budowlanych
wprowadzania
nowoczesnych
materiałów
i zmian konstrukcyjnych,
pozwalających na
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znaczne oszczędności energii. Zaostrzenie polityki wymagalności świadectw energetycznych
przez administrację publiczną już od połowy
2009 roku spowodowało, iż brak raportu energetycznego nowo zaprojektowanego budynku odbiera szansę na pozwolenie na budowę. O obowiązku posiadania certyfikatu
trzeba pamiętać również przy oddaniu budynku do eksploatacji oraz sprzedaży lub wynajmie mieszkania lub budynku. Świadectwo
charakterystyki energetycznej ważne jest
10 lat, lecz jeśli po jego wystawieniu dokonano
zmian wpływających na charakterystykę energetyczną, a nieruchomość będzie podlegać
wynajmowi lub zbyciu, należy sporządzić ponowną certyfikację.

Sukces z ISO? Naturalnie
Certyfikat ISO 14001 potwierdza zgodność z normą, w której Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna zawarła wymagania odnośnie systemu zarządzania środowiskowego. Jak twierdzi sama organizacja ISO, normy międzynarodowe dotyczące
zarządzania środowiskowego mają na celu
dostarczenie organizacjom elementów skutecznego systemu zarządzania środowiskowego (EMS), który może być zintegrowany
z innymi wymaganiami z zakresu zarządzania i ma pomóc organizacjom w osiągnięciu
celów środowiskowych i ekonomicznych.
Norma ISO 14001 przeznaczona jest dla
wszystkich organizacji, niezależnie od rodzaju
i wielkości, oraz do stosowania w różnych warunkach geograficznych, kulturowych i społecznych. Jej podstawowym zadaniem jest
wspomaganie ochrony środowiska i zapobiegania zanieczyszczeniom w sposób
uwzględniający potrzeby społeczno-ekonomiczne w myśl idei zrównoważonego rozwoju.
W normie tej nie ustanowiono jednak, jak mogłoby się wydawać, bezwzględnych wymagań
odnośnie efektów działalności środowiskowej.
Wymaga się w niej jedynie podjęcia zobowiązań zawartych w polityce środowiskowej
i do ciągłego doskonalenia systemu zarządzania oraz działania zgodnego z wymogami prawnymi.
Należy mieć na uwadze fakt, że samo
wdrożenie wymagań normy ISO 14001 nie
będzie gwarantować optymalnych wyników
działań środowiskowych. Norma opiera się
na założeniu, że firmy będą okresowo przeglądać i oceniać system zarządzania środowiskowego w celu identyfikowania możliwości
doskonalenia i ich wdrażania. Skala, zakres
oraz ramy czasowe procesu ciągłego doskonalenia są określone we własnym zakresie
przez przedsiębiorstwa z uwzględnieniem
między innymi warunków ekonomicznych.
Oczekuje się, że poczynione przez firmy
udoskonalenia w ich systemach zarządzania
środowiskowego doprowadzą do poprawy
efektów ich działalności środowiskowej. Każde przedsiębiorstwo, niezależnie od tego czy
przedmiotem jego działalności są usługi,
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czy produkcja wyrobów, musi spełniać te same wymagania zdefiniowane w normie
ISO 14001. Rodzaj oraz efekty działalności
środowiskowej firmy mają wpływ na sposób
rozwiązań organizacyjnych zastosowanych
przez firmę w celu spełnienia wymagań
przedstawionych w normie.
Eko Certyfikat, którego administratorem
jest Europejskie Centrum Jakości i Promocji Sp. z o.o., oparty jest na najnowszych dyrektywach unijnych dotyczących systemów jakościowych, ogólnodostępnych normach
ISO, przepisach prawa żywnościowego oraz
normach, atestach, aprobatach, różnego rodzaju dopuszczeniach w formie dokumentów
jednostek niezależnych, obowiązujących w poszczególnych branżach. Eko Certyfikat przyznawany jest przez Prezydium Kapituły, powołane przez Europejską Kapitułę Jakości
i Ekologii, po przeprowadzeniu weryfikacji dokumentacji. Jest on wyróżnieniem promocyjnym, przyznawanym na zasadach komercyjnych w celu podnoszenia jakości oferowanych usług i wytwarzanych produktów
oraz utrzymywania ich na najwyższym, europejskim poziomie w świetle wymogów
branżowych i systemów jakościowych oraz
przepisów prawa.
Certyfikat ECO „W trosce o środowisko”
to jedna z lepszych propozycji, która pojawiła
się na rynku systemów certyfikacyjnych w ciągu ostatnich 2 lat. Z myślą o firmach, szczególnie małych i mikroprzedsiębiorstwach, które nie są jeszcze gotowe na wdrożenie Systemu Zarządzania Środowiskiem, a zależy im

szać emisję zanieczyszczeń do atmosfery, modyfikować technologie w aspekcie ograniczania niekorzystnego wpływu na środowisku,
ciągłe się doskonalić. Certyfikat ten jako
pierwszy obejmuje większość zagadnień
związanych z ochroną środowiska, dzięki czemu wyprzedza wszystkie inne systemy, które pojawiły się na polskim rynku. Warto też
podkreślić niski koszt całego systemu certyfikacyjnego, co pokazuje, że administrator tego
programu stosuje również zasadę „Ekologia
w parze z ekonomią”.

Siła ekoznaku
Jednym z najbardziej znanych polskich
znaków ekologicznych jest Ekoznak – Polska. Polskie Centrum Badań i Certyfikacji
opracowało zasady przyznawania go już
w 1998 roku. Założenia ogólne stanowią, że
mogą go otrzymać wyroby krajowe i zagraniczne niepowodujące (w odniesieniu do
wcześniej ustalonego akceptowalnego poziomu) negatywnych skutków dla środowiska
oraz spełniające ustalone kryteria dotyczące
ochrony zdrowia, środowiska i ekonomicznego wykorzystania zasobów naturalnych
w trakcie całego cyklu życia wyrobu. Podstawą
przyznawania „Ekoznaków” są wymagania
dotyczące aspektów ekologicznych i zdrowotnych, ustanawiane przez Komitet ds.
„Ekoznaku”, składający się z osób reprezentujących urzędy centralne, jednostki pozarządowe zajmujące się ochroną środowiska,
producentów, konsumentów oraz banki.
Ocena produktu obejmuje etap przed pro-

Zaostrzenie polityki wymagalności świadectw
energetycznych przez administrację publiczną już
od połowy 2009 roku spowodowało, iż brak raportu
energetycznego nowo zaprojektowanego budynku
odbiera szansę na pozwolenie na budowę
na dobrym wizerunku i trosce o środowisko
naturalne, powstał Ecocertyfikat. Wyróżnia
on firmy, instytucje, szkoły, których działania
sprzyjają naturalnemu środowisku. Dzięki dokumentowi nie tylko stają się one bardziej wiarygodne i rzetelne, ale przede wszystkim
dają wyraz nowoczesnego myślenia. Jest
rzeczą oczywistą, że ekologia i ekonomia wzajemnie się uzupełniają, a jest to bardzo ważny argument w dobie współczesnego biznesu. Aby uzyskać certyfikat Eco „W trosce o środowisko”, firmy i inne instytucje muszą spełniać szereg warunków: właściwie zagospodarowywać teren otaczający siedzibę, prowadzić szkolenia na wszystkich poziomach organizacyjnych w zakresie ochrony środowiska, minimalizować ilość wytwarzanych odpadów, planować rozwój w oparciu o technologie przyjazne środowisku, wdrażać
wszystkie, krajowe i unijne, wymagania prawne w dziedzinie ochrony środowiska, zmniej-

dukcją, produkcję, dystrybucję, użytkowanie,
recykling, utylizację. Na każdym poziomie
ocenia się: jakość powietrza, wody, gleby, ograniczenie ilości odpadów, oszczędność energii, gospodarkę zasobami naturalnymi, zapobieganie globalnemu ociepleniu, ochronę
warstwy ozonowej i ekosystemu, bezpieczeństwo środowiska, hałas.
Ustanowiony w 1996 roku znak Zielone
Płuca Polski, którego właścicielem jest Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, informuje z kolei, że dany produkt pochodzi
z obszaru funkcjonalnego Zielone Płuca
Polski. Warunkiem otrzymania go jest wytwarzanie towarów i usług na tym właśnie obszarze oraz wykazanie, że są one przyjazne
dla środowiska i produkowane przez zakład
działający zgodnie z zasadami ochrony środowiska. Znak ZPP mówi o pochodzeniu, jakości, wysokich walorach, a przede wszystkim
o tym, że został on wyprodukowany zgodnie

PRZYJAŹNI ŚRODOWISKU
z obowiązującymi normami ochrony środowiska i utożsamiany jest z wizerunkiem najczystszego i najpiękniejszego obszaru Polski.
Posiadanie Znaku Promocyjnego ZPP ma
szansę wpłynąć na wielkość produkcji i stworzyć szczególne warunki sprzedaży produktów poza granicami regionu oraz na rynkach
obcych i stać się wizytówką wyróżniającą towar od konkurencyjnej oferty. Dotychczas kapituła Znaku Promocyjnego Zielone Płuca
Polski nadała prawo używania znaku 31 zakładom, instytucjom i osobom reprezentujących różne branże, od zakładów produkcyjnych żywności po firmy wytwarzające
materiały budowlane oraz świadczące usługi turystyczne.

Certyfikowana produkcja rolna
W Polsce funkcjonuje kilka systemów znakowania produkcji rolnej prowadzonej metodami ekologicznymi. Żywność ekologiczna produkowana jest tylko w gospodarstwach posiadających zgodny z prawem certyfikat i tylko o takich gospodarstwach możemy mówić, że są ekologiczne. Najbardziej
znanym i rozpoznawalnym na rynku krajowym znakiem kojarzonym z żywnością ekologiczną jest logo Stowarzyszenia Producentów Żywności Metodami Ekologicznymi
„Ekoland”. Prawo do używania go na swych
wyrobach mają producenci, przetwórcy i handlowcy spełniający wymagania ustawy o rolnictwie ekologicznym, posiadający certyfikat
nadany przez uprawnioną jednostkę, jednocześnie będący członkiem „Ekolandu”. Wiarygodność producentów i produktów rolnictwa ekologicznego zapewnia coroczna
kontrola prowadzona przez upoważnioną jednostkę certyfikującą, którą uzupełniają inspekcje dodatkowe. Kontroli podlegają nie tylko wszystkie obiekty gospodarstwa, uprawy,
wybiegi, budynki inwentarskie i magazyny,
maszyny i urządzenia, przechowalnie, lecz także dokumenty, księgi rachunkowe, dowody zakupu środków do produkcji oraz surowców,
księga gospodarstwa, księgi hodowlane, etykiety i materiały reklamowe, wreszcie – bilans
zbiorów i zakupionych surowców oraz sprzedaży produktów.
Minister rolnictwa i rozwoju wsi wydaje
certyfikaty w rolnictwie ekologicznym, podczas gdy do kontroli zaleceń wynikających
z uzyskanego certyfikatu zobowiązana jest Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów RolnoSpożywczych. Przystąpienie do systemu rolnictwa ekologicznego jest dobrowolne, jednak
podjęcie decyzji o przystąpieniu jest jednocześnie zobowiązaniem do bezwarunkowego przestrzegania rygorów produkcji ekologicznej, poddawania gospodarstwa kontroli, a także podporządkowania się sankcjom
przewidzianym w przepisach prawa w razie
naruszenia wymogów. Certyfikacja w rolnictwie ekologicznym jest poświadczeniem, że
produkcja podlega stałej kontroli, a produkty spełniają wymogi Rozporządzenia 2092/91.

Certyfikat wydawany jest po określonym
czasie przestawiania gospodarstwa na rolnictwo ekologiczne.

Branże w stylu eko
System zarządzania bezpieczeństwem,
zdrowiem i środowiskiem VCA obowiązuje
na terenie zakładów w Unii Europejskiej,
w tym w Polsce. Certyfikat stanowi dowód zachowywania przez pracownika zasad systemu VCA i oficjalnie uprawnia do podjęcia
pracy w przedsiębiorstwach branży budowlanej, montażowej, instalacyjnej, maszynowej,
transportowej, mechanicznej, elektrycznej,
chemii i petrochemii oraz w oczyszczalniach i firmach remontowych w krajach UE.
Przygotowanie do otrzymania certyfikatu
obejmują szkolenia, których celem jest zaznajomienie podwykonawców z przepisami
dotyczącymi pracy na stanowiskach o podwyższonym ryzyku, a tym samym podniesienie ich świadomości w zakresie bezpieczeństwa pracy. Certyfikat VCA BES przeznaczony jest dla pracowników liniowych, zaś
VCA VOL dla kadry kierowniczej i menedżerów.
Certyfikat ekologiczny TCO przyznaje
szwedzka organizacja TCO Development,
która ustala międzynarodowe standardy certyfikacyjne dla monitorów w zakresie ekologii oraz ergonomii, a od niedawna również
projektorów, ocenianych za pomocą nowego parametru TCO Image Size. Pierwszymi
projektorami, które otrzymały certyfikat TCO
są: NEC NP215 i NEC NP410. Aby otrzymać ten certyfikat, projektor musi spełniać restrykcyjne normy dotyczące ergonomii, zużycia energii oraz materiałów zastosowanych
do produkcji sprzętu i opakowania. Niskie zużycie energii czyni je projektorami wyjątkowo
ekonomicznymi i przyjaznymi środowisku naturalnemu. Dodatkowy tryb wydłuża czas życia lampy. Automatyczna funkcja wyłączania
projektora pozwala oszczędzać energię w sytuacji, kiedy projektor nie otrzymuje żadnego sygnału wideo. Projektory te wyposażono
w licznik, który oblicza ilość szkodliwego dwutlenku węgla emitowanego do atmosfery.
Podczas wyłączania projektora użytkownik
jest informowany, ile dwutlenku węgla nie zostało wyemitowane dzięki ekonomicznej pracy projektora w danej sesji.
Z kolei Fundacja Partnerstwo dla Środowiska od lat przyznaje certyfikat „Zielone
Biuro”. Instytucja starająca się o ten certyfikat musi podjąć działania obejmujące monitoring emisji CO2 i zużycia papieru oraz
znaczących materiałów eksploatacyjnych
w biurze, ponowne wykorzystanie materiałów
eksploatacyjnych, wykorzystywanie opcji
oszczędzania papieru w ramach posiadanych
możliwości sprzętowych. Oprócz uregulowanej gospodarki wodnej i odpadami liczą się
przyjazne środowisko pracy, odpowiednia polityka zakupów oraz edukacja ekologiczna pracowników i klientów.

Przyszłość pod znakiem ekologii
Niebawem wejdzie w życie certyfikat
ECO – CO2 dla stron www oraz sektora informacyjnego. Z uwagi na rozwój strefy
komputerów i Internetu będzie stanowił bardzo atrakcyjny produkt na naszym rynku.
Dystrybucja w Polsce będzie się odbywać
przez EcoPortal.com.pl oraz ZielonyDziennik.pl. Międzynarodowa inicjatywa „CO2
Neutralna Strona” powstała z myślą o ograniczeniu negatywnego wpływu Internetu na
środowisko naturalne. Szacuje się, że korzystanie z Internetu powoduje dzisiaj wyższą
emisję CO2 niż cały transport lotniczy. Wpływa na to sumaryczne zużycie energii serwerów, osprzętu telekomunikacyjnego oraz
komputerów użytkowników. Emisja dwutlenku węgla to oczywiście następstwo używania prądu, gdyż produkcja elektryczności
jest w dużej mierze oparta na paliwach kopalnych. Firmy uczestniczące w tym programie automatycznie podkreślają swoje zaangażowanie środowiskowe. Zarejestrowane
instytucje mają prawo umieścić na swojej stronie internetowej logo „CO2 Neutralna Strona”, które, podobnie jak certyfikat, zapewnia
niezwykle pozytywny wizerunek firmy. Certyfikat posiada już ponad 1200 europejskich
firm, głównie z Danii, Holandii i Niemiec,
a od niedawna również 2 prestiżowe polskie
portale internetowe: EcoPortal.com.pl i ZielonyDziennik.pl
Oprócz podstawowych znaków ekologicznych na rynku występują inne, takie jak
„Dbaj o czystość” czy „Nie testowane na
zwierzętach”, równoznaczny z oznakowaniem literami BWC (Beauty Without Cruelty) lub angielskim napisem „Not Tested on
Animals”. Ponadto wyroby mogą być opatrzone oznaczeniem „Opakowanie nadaje się
do recyklingu”, spotykanym na opakowaniach podlegających ponownemu wykorzystaniu. Symbol CE, oznaczający wyrób
zgodny z normami Unii Europejskiej, znajduje się głównie na wyrobach z importu,
w tym na zabawkach. Podstawowym kryterium przyznania go jest bezpieczeństwo
i zdrowie użytkownika. Oznakowanie CE jest
formą deklaracji producenta, że jego wyrób
spełnia wymagania wszystkich stosujących
się do niego dyrektyw Nowego Podejścia.
O ile dyrektywy nie przewidują inaczej,
oznakowanie CE jest obowiązkowe i musi
być umieszczone na wyrobie zanim zostanie on wprowadzony na rynek. Sfera bezpieczeństwa dotyczy też produktów opatrzonych hasłem „Bezpieczny dla ozonu”,
informującym, że nie zawierają one gazów
powszechnie zwanych freonami, które niszczą powłokę ozonową. Za ten znak, najczęściej spotykany w formie oznakowań
„Ozone Friendly”, „Ozon Freundlich”,
PCKW lub CPC free, nie odpowiada żadna organizacja. Stosująca go firma może być
skontrolowana jedynie przez organizacje
konsumenckie.
I
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Ekologiczne filary
sukcesu marki
Idea programu certyﬁkacji w ramach programu „Firma Bliska Środowisku” koncentruje
się na problematyce strategicznego zarządzania organizacją, głównie z punktu
widzenia orientacji proekologicznej, gdyż w świetle obserwacji i analiz rynku właśnie
ekologia i umiejętne zarządzanie nią często stanowią kluczowy czynnik sukcesu
uropejskie Forum Odpowiedzialności Ekologicznej „CERT” Sp. z o.o.
powstało w 2010 roku na bazie doświadczeń Stowarzyszenia Europejskie Forum Odpowiedzialności Ekologicznej z siedzibą w Katowicach, aby jako jednostka certyﬁkująca włączać się w ogólnopolską aktywność proekologiczną, jaką zapoczątkowały na poziomie jednostek samorządowych i przedsiębiorstw odbywające się
w latach 2006–2009 konkursy Firma Bliska
Środowisku i Gmina Bliska Środowisku.
Program certyfikacji oferowanych przez
EFOE „CERT” zakłada upowszechnianie zasad zrównoważonego rozwoju poprzez kreowanie skutecznych i efektywnych strategii budowanych w oparciu o kryteria ekologiczne.
Jest on realizowany na poziomie przedsiębiorstw w ramach programu Firma Bliska
Środowisku oraz urzędów gminnych i miejskich uczestniczących w programie Gmina
Bliska Środowisku. Oba programy nie tylko
przynoszą korzyści certyfikowanym firmom
i samorządom, lecz także stanowią pomost
między nimi, stwarzając płaszczyznę współpracy i pozytywnych relacji w sferze działań
ekologicznych, które w efekcie wpływają na
ważny dla obu stron rozwój gospodarczy
w regionach.
Oceniając zmiany zachodzące w coraz
bardziej globalnej gospodarce, zespół Euro-

E

pejskiego Forum Odpowiedzialności Ekologicznej „CERT” zauważył, że spełnione wymagania prawne w zakresie ochrony środowiska oraz wdrażane systemy zarządzania
środowiskowego, takie jak ISO 14001 lub
EMAS, stymulują organizację do bardziej odpowiedzialnego pojmowania ekologii, a wraz
z działaniami ukierunkowanymi na realizację tych założeń są wykorzystywane w procesie
kreowania unikatowego potencjału konkurowania. Jest to szczególnie ważne w dzisiejszej rzeczywistości – czasach hiperkonkurencji i intensywnego wpływu ryzyka na
działalność gospodarczą przedsiębiorstw,
gdy managerowie zmuszani są do szukania
skutecznych i pewnych w długiej perspektywie strategii, aby być konkurencyjnym.
Proponowane przez EFOE „CERT”
programy certyfikacji mają stanowić centrum
praktycznej i teoretycznej wiedzy ekologicz-

Lista przedsiębiorstw certyfikowanych w ramach programu
„Firma Bliska Środowisku” w 2010 roku
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Petrochemia-Blachownia SA – Kędzierzyn-Koźle
Przedsiębiorstwo Chemii Gospodarczej POLLENA SA – Ostrzeszów
PPUH TREX HAL Sp. z o.o. – Rybnik
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej – Krośnieński Holding
Komunalny Sp. z o.o. – Krosno
Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. – Sobuczyna
Katowicki Holding Węglowy SA – Katowice
Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej RADPEC SA – Radom
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. – Dąbrowa Górnicza
Polski Koncern Naftowy ORLEN SA – Płock
PPUH VOIGT Sp. z o.o. – Zabrze
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. – Zawiercie
„Eko Dolina” SA – Łużyce
Zelmer SA – Rzeszów
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nej i gromadzić modelowe rozwiązania oraz
strategie, pomocne zarówno w bieżącym
prowadzeniu działalności, jak i wykreowaniu
ich pozytywnego ekowizerunku opartego na
konsekwentnie realizowanej proekologicznej strategii rozwoju. Tym samym kadry zarządzające zyskują przewodnictwo i wsparcie w wyborze spośród dostępnych możliwości
w zakresie realizacji procesu zarządzania środowiskiem, aby czerpać z wdrożonych metod działania jak najwięcej korzyści.
Program certyfikacji „Firma Bliska Środowisku” promuje i rozwija wiedzę ekologiczną wśród przedsiębiorców, wskazując
menadżerom najlepsze i najnowocześniejsze
rozwiązania techniczne i organizacyjne
w ochronie środowiska. W ramach programu
ocenie podlega nie tylko stopień spełnienia wymagań prawnych w zakresie ochrony środowiska, lecz także szereg dodatkowych,
dobrowolnych czynników, świadczących o zaangażowaniu firmy w poprawę stanu środowiska i wzrost świadomości społecznej na temat ekologii. Wśród kryteriów branych pod
uwagę w ramach procesu certyfikacji można
wymienić poziom realizacji zadań związanych
z edukacją ekologiczną i polityką ekologiczną państwa oraz przedsięwzięć inwestycyjnych
służących ochronie środowiska, jak również
poziom kompetencji ekologicznych na każdym
szczeblu zarządzania i stopień zaangażowania w budowę relacji z otoczeniem w oparciu o kryteria ekologiczne.
W wyniku pomyślnego przejścia oceny
i uzyskania certyfikatu przedsiębiorstwa
mogą skuteczniej budować ekowizerunek
firmy, tym samym tworząc solidne podstawy
trwałej przewagi konkurencyjnej na rynku. Ponadto dają wyraz wzorcowej postawy opartej na przestrzeganiu zasad ekologicznej i społecznej odpowiedzialności biznesu i wdrażaniu
inwestycji proekologicznych oraz dążenia
do doskonałości poprzez stosowanie innowacyjnych rozwiązań proekologicznych w obszarze produktów, procesów i systemu zarządzania. Dowodzą też, że nie jest im obce
prospołeczne nastawienie, przejawiające się
w działaniach kreujących aktywną wrażliwość
ekologiczną w swoim otoczeniu.
I
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Dominująca ekologia
Rozmowa z Andrzejem Malinowskim, prezesem zarządu
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej
Jakie działania inwestycyjne, ukierunkowane na rozwój firmy, najwyraźniej przyczyniają się do zapewnienia ciągłości dostaw
wody i systematycznej poprawy jej jakości?
– Dostarczanie wody jest jedną z podstawowych usług świadczonych przez Spółkę. Dbamy o to, aby dostawy były niezawodne, a woda spełniała normatywne parametry. Nasze działania ukierunkowane są na
rozbudowę i modernizację ujęć własnych, których obecnie posiadamy cztery: w Ujejscu,
Ząbkowicach, Trzebiesławicach oraz Tucznawie. Woda z ujęć własnych posiada bardzo
dobre parametry fizyko-chemiczne i bakteriologiczne, nie wymaga uzdatniania i trafia
bezpośrednio do sieci. Ujęcia położone są
poza centrum miasta, na terenach zielonych
Dąbrowy Górniczej, a źródła wody głębinowej pochodzą z pokładów triasowych z głębokości od 55 do ponad 150 m.
Prowadzimy także wielokierunkowe działania związane z poprawą jakości wody wykorzystując nowoczesne rozwiązania związane z technologią uzdatniania wody, wymianą i płukaniem końcówek sieci wodociągowej, zabudową zaworów samopłuczących, montażem regulatorów ciśnienia, modernizacją hydroforni. Od kilku lat systematycznie wykonujemy hydropneumatyczne
czyszczenie sieci wodociągowej mieszaniną
wody i sprężonego powietrza. Metoda ta poprzez usuwanie osadów przyczynia się do uzyskania dużej stabilności wody oraz zachowuje
wodociągi w nienaruszonym stanie.
Jak ocenia pan zasadność i efektywność
realizowanego projektu „Rozbudowa i modernizacja Oczyszczalni Ścieków CENTRUM” w świetle lokalnych potrzeb i możliwości? Jakie inne projekty i inicjatywy mają
realne przełożenie na stan gospodarki wodnej i ściekowej oraz państwa pozycję w tym
sektorze?
– Projekt obejmuje rozwój własnych
ujęć, które mają stanowić alternatywne źródła wody, utrzymanie dobrej jakości wody pitnej, modernizację i wymianę sieci wodno-kanalizacyjnej oraz rozbudowę i modernizację
Oczyszczalni Ścieków „Centrum”. Jest on elementem programu realizowanego przez gminę Dąbrowa Górnicza pn. „Uporządkowanie
gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Dąbrowa Górnicza”, którego celem jest
kompleksowe uporządkowanie gospodarki
ściekowej w mieście wraz z budową systemu
kanalizacji rozdzielczej. Inwestycja pozwoli na
przejęcie ścieków z wybudowanych nowych

ciągów kanalizacyjnych oraz przerzut ścieków
z likwidowanej Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Strzemieszycach. Wartość zadania wyniesie ponad 40 mln zł, przy czym około 57
procent środków finansowych pochodzić
będzie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Najistotniejszym obecnie programem
przyczyniającym się do rozwoju i modernizacji infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej jest program „Infrastruktura i Środowisko” realizowany w skali całego kraju przy
znaczącym wsparciu środków z Unii Europejskiej. Korzyści wynikające z programu należy rozpatrywać nie tyle w odniesieniu do
przedsiębiorstwa wodociągowego, co raczej
w odniesieniu do lokalnej społeczności. Realizacja tak rozbudowanych zadań wymaga
doskonałej koordynacji działań pomiędzy
gminą a przedsiębiorstwem wodociągowym,
czego nasze miasto jest świetnym przykładem.
Z jednej strony wspomniana już wcześniej
modernizacja oczyszczalni ścieków umożliwi oczyszczanie ścieków z rozbudowywanej
i modernizowanej zlewni, zamykając łańcuch
technologiczny i bezpośrednio chroniąc środowisko. Z drugiej strony największy poza
modernizacją oczyszczalni ścieków składnik
programu inwestycyjnego, to działania odtworzeniowe sieci wodociągowej prowadzone na składnikach majątku przedsiębiorstwa nie objętych planem gminnym. W tych
działaniach koordynacja prac nabiera jeszcze
większego znaczenia, gdyż jedynie prowadzenie robót wspólnie z gminą umożliwia
optymalizację ich kosztów oraz ograniczenie
uciążliwości dla mieszkańców miasta.

Jakie miejsce w działalności firmy zajmuje
edukacja ekologiczna?
– W strategii przedsiębiorstwa uwzględniliśmy obszar rozwoju proekologicznych
zachowań jako jeden z kluczowych czynników
sukcesu mający wpływ na pozycję rynkową
firmy. Nasz model biznesu powiązaliśmy ściśle z kryteriami ekologicznymi, zarówno
w aspekcie zarządczym, jak i technologicznym.
Prowadzimy szereg działań, dzięki którym
z dużym zaangażowaniem uczestniczymy
w życiu lokalnej społeczności. Nasze relacje
z otoczeniem budujemy w oparciu o przyjęte wartości firmy i wypracowaną przez wiele lat kulturę organizacyjną.
Czy zatem mieszkańcy dzięki państwa
działaniom stają się bliscy środowisku?
– Myślę, że tak. Mamy swój znaczący
udział w zmianie mentalności ludzi i w uaktywnieniu ich wrażliwości na środowisko
naturalne. Dużo wysiłku wkładamy w edukację ekologiczną. Wspieramy organizację
konkursów ekologicznych inicjowanych przez
szkoły.
W ramach swoich działań nastawionych
na szeroko rozumianą edukację ekologiczną,
firma udostępnia obiekty technologiczne, laboratorium wody i ścieków, ujęcia wody,
oczyszczalnię ścieków dla uczniów szkół
podstawowych i średnich oraz studentom. Organizujemy lekcje ekologiczne dla najmłodszych, na których prezentowane są wybrane
zagadnienia związane z gospodarowaniem zasobami wodnymi miasta i problematyką
ochrony środowiska na przykładzie działalności przedsiębiorstwa. Wspieramy także
działalność Klubu Sportów Wodnych „Fregata”, który organizuje szkółkę żeglarską dla
dzieci w wieku od 7 do 15 lat, gdzie uczą się
zasad bezpieczeństwa na wodzie, poznają również środowisko naturalne akwenu Pogoria I.
Mamy też swój sukces. Za dbałość o środowisko naturalne, podnoszenie standardów oraz edukację ekologiczną otrzymaliśmy
tytuł „Ekostrateg” oraz Certyfikat „Firma Bliska Środowisku”.
Myślę, że warto czynić starania w sferze
realnej ochrony środowiska, a także upowszechniania świadomości ekologicznej.
Podniesie to jakość życia mieszkańców. Zielone, czyste otoczenie to dziś komfort, o który trzeba koniecznie zabiegać.
Rozmawiał Piotr Nowacki
www.pwik-dabrowa.pl
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Zielony biznes to nie mit
Perspektywy rozwoju przedsiębiorczości na płaszczyźnie ekologii są obiecujące,
gdyż przedsiębiorstwa cały czas podejmują różnorodne przedsięwzięcia
inwestycyjne mające na celu nie tylko rozwój całej ﬁrmy, ale również rozwój
swojego pozytywnego oddziaływania na środowisko – uważa zarząd Europejskiego
Forum Odpowiedzialności Ekologicznej „CERT” Sp. z o.o.: Adam Jabłoński,
Marek Jabłoński i Arkadiusz Primus
Czy na podstawie doświadczeń zawodowych i obserwacji rynku mogą panowie
stwierdzić, że polska przedsiębiorczość staje się coraz bardziej „zielona”?
A.J.: W wyniku obserwacji naszego rynku zauważyliśmy, że wśród polskich przedsiębiorstw pojawił się model Społecznej
Odpowiedzialności Przedsiębiorstw – znanej też jako CSR, od Corporate Social Responsibility – będący połączeniem odpowiedzialności ekologicznej i ekonomicznej
z etyką. Na skutek rozwoju CSR-u firmy stają się coraz bardziej odpowiedzialne za negatywne wpływy swoich działań wobec
wszystkich grup interesariuszy, ale przede
wszystkim wobec problemów ochrony środowiska. Koncepcję tę można nazwać niemalże rozwiązaniem idealnym, gdyż zapewnia równorzędność respektowania norm
ekonomicznych, prawnych i moralnych.
W wyniku realizacji zasad CSR rozwinęła się
koncepcja ECSR – z ang. Environmental
Corporate Social Responsibility, czyli Ekologiczna Społeczna Odpowiedzialność Biznesu, która za główny czynnik obrała właśnie
aspekt ekologiczny. Budowanie strategii
przedsiębiorstwa w oparciu o ECSR pozwala
na uwzględnienie w całym etapie procesoworozwojowym firmy zagadnień ekologicznych i przestrzeganie przepisów ochrony środowiska.
M.J.: Można śmiało postawić tezę, iż polska przedsiębiorczość staje się coraz bardziej
„zielona”, gdyż firmy, doceniając skutki i znaczenie swojego dbania o środowisko, podejmują coraz więcej działań proekologicznych.
Jednocześnie należy podkreślić fakt, iż program „Firma Bliska Środowisku” pomaga
przedsiębiorstwom zaprezentować swoje
osiągnięcia w zakresie ochrony środowiska
i pozwala na komunikację swojej odpowiedzialności ekologicznej. Firmy posiadające
różne, oferowane przez rynek wyróżnienia
w sferze ekologii są postrzegane przez interesariuszy: klientów, dostawców, pośredników,
pracowników, wpływowe instytucje, potencjalnych pracowników jako proekologiczne
podmioty, bo posiadają opracowaną i sformalizowaną strategię rozwoju uwzględniającą
kryteria ekologiczne.
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Zarząd EFOE "CERT" Sp. z o.o.
(od lewej):Marek Jabłoński,
Arkadiusz Primus, Adam Jabłoński
Jak zmienia się podejście krajowego biznesu do eliminacji szkodliwego wpływu
działalności na środowisko naturalne i otoczenie? Jakie są najważniejsze przejawy
ewolucji w proekologicznym myśleniu o biznesie i realizacji inwestycji z uwzględnieniem
ich oddziaływania na środowisko?
M.J.: Przedsiębiorstwa są coraz bardziej
świadome swojego oddziaływania na środowisko i podejmują działania mające na celu
całkowitą eliminację bądź przynajmniej częściową minimalizację swego negatywnego
wpływu.
A.J.: Firmy w swoich strategiach opracowują konkretne cele środowiskowe do wykonania. Aby je osiągnąć, planują i realizują inwestycje proekologiczne mające na celu
minimalizację negatywnego wpływu na środowisko. Do takich inwestycji należy przede
wszystkim modernizacja linii produkcyjnych,
wymiana sprzętu i wyposażenia na spełniający wszelkie wymagania w zakresie najlepszych dostępnych technologii BAT – Best
Available Techniques.
M.J.: Należy również podkreślić fakt, iż
większość tych inwestycji jest finansowana
z pozyskanych przez przedsiębiorstwa środków i funduszy krajowych oraz europejskich
w formie dotacji na programy operacyjne na
rzecz ochrony środowiska z Narodowego
i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Czy ekologię można dziś zaliczyć do pozaekonomicznych czynników decydujących

o sukcesie firmy i biznesowej odpowiedzialności?
A.J.: Z punktu widzenia ekologii jako części składowej Społecznej Odpowiedzialności Biznesu jak najbardziej. Jednak za samym
„ekologicznym” wizerunkiem firmy, który
przyciąga rzeszę klientów – ekokonsumentów,
idzie sukces firmy odzwierciedlony na przykład w zwiększonych przychodach ze sprzedaży produktów czy oferowanych usług.
M.J.: Wiele inicjatyw realizowanych w firmach w pełni odnosi się do zasady 3 x E: Ekologia, Ekonomia, Etyka wraz z zastosowaniem
zasad zrównoważonego rozwoju. Napawa to
optymizmem ze względu na fakt, że firmy rozpatrują już ekologię jako czynnik efektywności ekonomicznej, mierzonej osiąganym zyskiem przy jednoczesnym zwiększaniu wartości firmy.
Co sprawia, że rodzime podmioty gospodarcze chcą być postrzegane jako „Firmy Bliskie Środowisku”? Jak ważna jest
przynależność do grona podmiotów zaangażowanych w ochronę środowiska z punktu widzenia pracy nad wizerunkiem i dbałości o reputację?
A.J.: Jak już wspomnieliśmy, obecnie
ogromne znaczenie dla przedsiębiorstw ma
Społeczna Odpowiedzialność Biznesu, a zwłaszcza jej część poświęcona ekologii. Na skutek coraz większej świadomości społecznej w
zakresie ochrony środowiska pojawiła się na
rynku specyficzna grupa konsumentów, tak
zwani ekokonsumenci, którzy przed dokonaniem konkretnego zakupu analizują podejście
producenta do zagadnień ochrony środowiska oraz na zakres oferowanych ekoproduktów. W związku z tym bardzo pożądane są
ostatnio „tytuły proekologiczne”, zdobywane
przez przedsiębiorstwa, które pozwalają na wyróżnienie wśród innych firm z danej branży.
M.J.: Jednym z takich wyróżnień jest właśnie tytuł „Firma Bliska Środowisku”, który
symbolizuje przedsiębiorstwa świadome swojego oddziaływania na środowisko oraz podejmujące wszelkie działania mające na celu
jego minimalizację. Jednocześnie są to przedsiębiorstwa oferujące ekoprodukty wytwarzane
z wykorzystaniem najlepszych dostępnych
technologii BAT.

Na jakie wnioski odnośnie przyjaznego środowisku rozwoju
przedsiębiorczości w Polsce pozwalają audyty przeprowadzone
w ramach certyfikacji Firm Bliskich Środowisku i analiza strategii proekologicznych w krajowych przedsiębiorstwach?
A.J.: Audyty prowadzone w ramach programu „Firma Bliska
Środowisku” pozwoliły na sprecyzowanie szeregu wniosków. Po
pierwsze, wzrost wartości firmy osiągany jest poprzez inwestycje
w proekologiczne technologie minimalizujące ryzyko biznesowe,
a budowa ekomarki następuje poprzez nacisk na działania proekologiczne. Po drugie, firmy w większości prowadzą działalność
zgodną z zasadami Ekologicznej Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. Ponadto prowadzona jest integracja proekologicznych działań w aspekcie współpracy z organizacjami działającymi na rzecz
przyrody. Obserwujemy, że firmy stosują nowoczesne, innowacyjne rozwiązania dotyczące powtórnego wykorzystania odpadów na
podstawie własnego know-how, na przykład jako biomasę.
M.J.: Do zmian, jakie możemy stwierdzić, należą też poprawa
wizerunku w oczach społeczności lokalnych w związku ze znaczącym odczuwalnym oddziaływaniem na stan zanieczyszczenia powietrza odorami i wzrost zaufania do firm działających w branży
ochrony środowiska, choćby zajmujących się gospodarką odpadami, poprzez wzmocnienie postrzegania marki jako proekologicznej.
Powstaje odrębna perspektywa ekologiczna we wdrożeniu i kaskadowaniu strategii przedsiębiorstwa z wykorzystaniem zrównoważonej
karty wyników Balanced ScoreCard, zastosowanie mają innowacyjne
metody zagospodarowania odpadów i ekologiczne Public Relations
w zakresie edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży.
A.P: Firmy poszukują możliwości wyróżnienia oraz pomocy na
rzecz skuteczniejszego pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych głównie z funduszy unijnych na inwestycje w obszarze ekologii oraz innowacji technologicznych. Przykłady te oczywiście nie wyczerpują pozytywnych inicjatyw na rzecz ochrony środowiska firm biorących udział w programie „Firma Bliska Środowisku.
Jak zmieniają się prawne regulacje narzucające pewne wymogi
w zakresie działań o charakterze proekologicznym? Innymi słowy,
czy prawo sprzyja przedsięwzięciom przyjaznym środowisku i ekostrategiom biznesowym?
A.P: Przepisy Prawa Ochrony Środowiska na bieżąco są aktualizowane i podawane do publicznej opinii, dlatego też firmy chcące przestrzegać wszystkich zapisów dotyczących ochrony środowiska w zakresie swojej działalności posiadają specjalne komórki
ds. ochrony środowiska, w których zatrudniają wykwalifikowanych
pracowników sprawujących nad tym zagadnieniem kontrolę. Dzięki temu firmy dobrze lub bardzo dobrze wypełniają wymagania wynikające z przepisów dotyczących ochrony środowiska. Złożoność
wymagań prawnych i ich interpretacje mogą czasami budzić wątpliwości, niemniej jednak są jednym ze źródeł kształtowania kompetencji ekologicznych, co istotnie wpływa na wrażliwość ekologiczną
wśród personelu przedsiębiorstw.
Jak wyglądają perspektywy rozwoju przedsiębiorczości przyjaznej biznesowi z punktu widzenia dostępności służących temu technologii oraz osiągnięć na polu opracowywanych na bieżąco innowacji i projektów, których wdrożenie może okazać się przełomowe lub sprzyjające postępom na płaszczyźnie ekologii?
M.J.: Na skutek wzrostu świadomości ekologicznej podnoszone są kompetencje ekologiczne pracowników zakładów produkcyjnych i usługowych. Przedsiębiorstwa oferują coraz więcej tak
zwanych ekoproduktów, do produkcji których wykorzystano, wspomniane już, najlepsze dostępne technologie BAT. Perspektywy rozwoju przedsiębiorczości na płaszczyźnie ekologii nadal są obiecujące, gdyż przedsiębiorstwa cały czas podejmują różnorodne
przedsięwzięcia inwestycyjne mające na celu nie tylko rozwój całej
firmy, ale również rozwój swojego pozytywnego oddziaływania na
środowisko.
Rozmawiała
Magdalena Szczygielska
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Zachodniopomorski
biznes triumfuje

Laureaci konkursu
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3 marca w szczecińskim hotelu Novotel Centrum uroczyście ogłoszono wybrane
decyzją naukowców i publicystów wydarzenie 2010 roku oraz nazwisko osobowości
roku, która najlepiej zapisała się w życiu gospodarczym regionu zachodniopomorskiego
odczas gali podsumowującej siódmą edycję konkursu Perły Biznesu po
raz kolejny wręczono trofea uznawane za najbardziej prestiżowe nagrody gospodarcze w województwie, przyznawane w dwóch kategoriach: wydarzenie
roku i osobowość roku. Prof. Aneta Zelek, pełniąca funkcję przewodniczącej kapituły Pereł
Biznesu, zwróciła uwagę na znaczący czas
wręczenia nagród – niemal siedem dni po ceremonii przyznania Oscarów. – Niech będą
to nasze gospodarcze Oscary – podkreślała
rangę wyróżnienia.
Tegoroczna uroczystość przyciągnęła do
hotelu Novotel Centrum w Szczecinie około

P

to Technologies za zwycięstwo w konkursie
ogólnopolskim na opracowanie i wdrożenie
Internetowego Konta Pacjenta.
W drugiej z rozstrzygniętych kategorii
główny laur przypadł Jolancie Drąszkowskiej,
prezes Neptun Developer, która może się poszczycić tytułem „Osobowości Biznesu 2010”.
Zwyciężczynię doceniono za współtworzenie
i kierowanie od ponad dziesięciu lat spółką
cieszącą się renomą nie tylko w Szczecinie
oraz za dotychczasowe imponujące osiągnięcia w dziedzinie mecenatu nad instytucjami kultury. – Główną Perłę w kategorii osobowość biznesu kapituła konkursowa przyznała pani Jolancie Drąszkowskiej, która

Tegoroczna uroczystość przyciągnęła do hotelu
Novotel Centrum w Szczecinie około 140 osób:
przedsiębiorców, samorządowców, w których
gronie znaleźli się marszałek województwa
zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz
i wiceprezydent Szczecina Aleksander Buwelski,
przedstawicieli środowiska nauki i mediów
140 osób: przedsiębiorców, samorządowców,
w których gronie znaleźli się marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz i wiceprezydent Szczecina Aleksander
Buwelski, przedstawicieli środowiska nauki
i mediów. Zgromadzeni goście z przyjemnością obejrzeli prezentację biżuterii firmy Soraya
w wykonaniu kandydatek na Miss Polski.
Jednak najbardziej emocjonującym punktem
spotkania było ogłoszenie wyników konkursu
i uhonorowanie wyłonionych zwycięzców.

Zasłużeni na podium
Tym razem za najbardziej znamienite wydarzenie gospodarcze minionego roku w regionie kapituła uznała uruchomienie montowni fińskiej firmy Cargotec. Wybudowana
w Stargardzkiej Strefie Przemysłowej fabryka urządzeń przeładunkowych jest największą w Polsce inwestycją zagraniczną typu greenfield 2010 roku, toteż dyrektor Cargotec Poland Adam Ryniak zasłużenie odebrał statuetkę ozdobioną perłą, przyznawaną corocznie laureatom. Wyróżnienia w tej kategorii
przyznano szczecińskiemu oddziałowi Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
za uruchomienie odcinka drogi S3 pomiędzy
Szczecinem a Gorzowem Wielkopolskim,
Zachodniopomorskiemu Ośrodkowi Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach za organizowane cyklicznych targów branży spożywczo-rolnej – Barzkowickich Targów Rolnych „Agro-Pomerania” oraz firmie Unize-

nie dość że od lat prowadzi jednego z najsolidniejszych szczecińskich deweloperów, to
na dodatek równie długo jest mecenasem Liceum Plastycznego, wspierając szkołę i finansując plenery – motywował decyzję kapituły Włodzimierz Abkowicz, właściciel i redaktor naczelny „Świata Biznesu” – lokalnego
magazynu gospodarczego, który od 7 lat przyznaje Perły Biznesu.
Wyróżnieniem w kategorii Osobowość
Biznesu 2010 uhonorowano natomiast Daniela Dobosza, właściciela Zakładu Produkcji Spożywczej „Dobosz” w Trzebieży, doceniając jego ponadprzeciętne osiągnięcia
w rozwijaniu firmy i aktywność na rzecz spraw
publicznych i lokalnej społeczności, Eugeniusza Pilawę za stworzenie ponad 30 lat temu
w Kołobrzegu Przedsiębiorstwa UsługowoHandlowo-Produkcyjnego Pilawa, będącego
jednym z czołowych polskich producentów
dźwigów, jak również za wieloletnią aktywność
w dziedzinie wspierania instytucji i osób potrzebujących pomocy. W gronie wyróżnionych

znalazł się również Zbigniew Wielgosz, u którego dostrzeżono wieloletnie, ponadprzeciętne
sukcesy menedżerskie w kierowaniu Gospodarczym Bankiem Spółdzielczym w Barlinku, zaliczanym do krajowej czołówki.

Nowatorstwo i zaangażowanie
Zgłoszenia kandydatów do konkursu
corocznie dokonują czytelnicy „Świata Biznesu”. Spośród nich co roku kapituła, w której skład wchodzą ekonomiści ze szczecińskich
uczelni oraz publicyści ekonomiczni szczecińskich mediów, wybiera laureatów w dwóch
kategoriach: Wydarzenie Gospodarcze i Osobowość Biznesu. Ekspertom przewodniczy
prof. Aneta Zelek – ekonomistka, a zarazem
prorektor Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu. W obu przypadkach rozpatrywane są
kandydatury związane z terenem Pomorza
Zachodniego.
Przy ocenie wydarzeń gospodarczych
brane są pod uwagę takie czynniki, jak nowoczesność, oryginalność i innowacyjność,
szeroki oddźwięk regionalny lub ogólnopolski, a w efekcie ekspansja rynkowa, wzrost inwestycji lub zwiększenie liczby miejsc pracy.
Podobnie w kategorii Osobowość Biznesu najwyższe noty mają szansę wywalczyć osoby
wyróżniające się nieszablonowym, nowatorskim podejściem do realizacji projektów
związanych z gospodarką oraz prowadzoną
działalnością publiczną.
Oprócz uroczystego rozstrzygnięcia konkursu, któremu towarzyszyła ceremonia wręczenia statuetek i dyplomów laureatom, impreza w szczecińskim hotelu Novotel była okazją do pierwszej prezentacji nowej wizualizacji
powstającego w Świnoujściu terminalu gazu
spółki Polskie LNG – głównego sponsora gali
Pereł Biznesu 2011. – Terminal oznacza ponad 50 mln zł podatków z terminalu. Myślę,
że już nigdy nie będziemy słyszeć komunikatów, że firmy, na przykład Zakłady Chemiczne Police, mają kłopoty ze względu na
przerwy w dostawach gazu. Świnoujście będzie traktowane na równi z innymi miastami,
w których funkcjonują terminale gazowe: Barcelona, Oslo, Wenecja – zapowiadał prezes
Polskiego LNG Zbigniew Rapciak, prezentując nową inwestycję.
I

Przy ocenie wydarzeń gospodarczych brane są
pod uwagę takie czynniki, jak nowoczesność,
oryginalność i innowacyjność, szeroki oddźwięk
regionalny lub ogólnopolski, a w efekcie
ekspansja rynkowa, wzrost inwestycji
lub zwiększenie liczby miejsc pracy
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Perły Biznesu
dla ZODR w Barzkowicach
Redakcja szczecińskiego magazynu gospodarczego „Świat Biznesu” przyznała
zachodniopomorskim przedsiębiorcom swoje nagrody – Perły Biznesu.
Wśród wyróżnionych w kategorii Wydarzenie Gospodarcze 2010 roku
znalazły się Barzkowickie Targi Rolne Agro Pomerania
d siedmiu lat kapituła, w której
skład wchodzą ekonomiści ze
szczecińskich uczelni oraz publicyści ekonomiczni szczecińskich
mediów, wybiera laureatów w kategoriach:
Wydarzenie Gospodarcze i Osobowość Biznesu.
Gala wręczenia nagród gospodarczych
Perły Biznesu odbyła się 3 marca w Szczecinie. Jedno z trzech wyróżnień w kategorii Wydarzenie Gospodarcze 2010 dla Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach za organizowanie
cyklicznych targów branży spożywczo-rolnej
Barzkowickie Targi Rolne Agro Pomerania
– odebrała dyrektor ZODR dr inż. Irena Agata Łucka.
Barzkowickie Targi Rolne Agro Pomerania odbywają się rokrocznie w drugi weekend
września, a odwiedza je w ciągu trzech targowych dni ponad 100 tys. osób. Są to
przede wszystkim rolnicy, przyjeżdżający do
Barzkowic po konkretne porady, informacje,
i wiedzący, że to jedna na milion okazja do
skorzystania z kontaktu, w jednym miejscu
i czasie, z taką ilością firm ich obsługujących.
Mogą obejrzeć najnowszy sprzęt rolniczy nie
tylko na placu, ale i podczas pokazów polowych, kupić nawozy, środki ochrony roślin,
środki do produkcji zwierzęcej czy pasze.
Mogą także skorzystać z porad technologicznych, prawnych i ekonomicznych. Drugą – liczącą tysiące osób – grupą odwiedzających są mieszkańcy okolicznych miast,
którzy rokrocznie przyjeżdżają do Barzkowic,
skuszeni bogatą ofertą wystawiających się firm
ogrodniczych.
Co roku targom towarzyszy szereg imprez dodatkowych: Regionalna Wystawa
Bydła Mlecznego, Pokaz Zwierząt Hodowlanych, Zachodniopomorska Wystawa Hodowlana Koni, Zawody Jeździeckie w Skokach, Konkurs Młodego Hodowcy, Międzynarodowa Wystawa Rękodzielnictwa.
Amatorzy-działkowcy mają okazję obejrzenia przeogromnej kolekcji kwiatów i warzyw,
a z kolei w ogrodzie biosurowcowym czeka
na nich ponad 80 odmian roślin uszeregowanych w 8 grupach, będących surowcami
odnawialnymi.

O
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Targi Rolne Agro Pomerania – flagowa impreza ZODR w Barzkowicach

Laureaci Pereł Biznesu

Pokaz zwierząt hodowlanych

Kto choć raz w Barzkowicach gościł, ten
wie, że oprócz transakcji finansowych i możliwości nawiązania nowych kontaktów handlowych wizyta na targach to także okazja, dla
całych rodzin, do miłego i atrakcyjnego spędzenia czasu, przy dźwiękach muzyki i regionalnych potrawach.
Organizatorzy zapraszają na XXIV Barzkowickie Targi Rolne Agro Pomerania, które odbędą się w dniach 9-11 września 2011
roku.
www.zodr.pl

Zawody Jeździeckie w skokach

SOLIDNA FIRMA

Biznesowa solidność
doceniona
W Programie Gospodarczo-Konsumenckim Solidna Firma przyznano dotychczas
ponad 2200 certyﬁkatów. W tym roku, u progu jubileuszu 10-lecia programu,
certyﬁkatem uhonorowano 289 ﬁrm, które w ślad za laureatami poprzednich edycji
dostrzegły w udziale szansę na wzrost swoich rynkowych notowań

Laureaci konkursu
gólnopolski program Solidna Firma co roku wyróżnia i promuje
podmioty o różnej skali działalności, które – niezależnie od zasięgu i proﬁlu – mogą być stawiane za wzór
rzetelności i zasad składających się na pojęcie „czystego biznesu”. Nagrodzone certyﬁkatem przedsiębiorstwa stanowią wymierny
dowód, że solidność popłaca, a potwierdzona certyﬁkatem ułatwia funkcjonowanie na
rynku, zwiększa szanse na wygranie przetargu, a także uzyskanie lepszej oferty kredytowej czy leasingowej oraz ułatwia dostęp do
programów doﬁnansowanych z funduszy
Unii Europejskiej.

O

9 lat wsparcia dla solidnych
W marcu 2011 roku została zainaugurowana X, jubileuszowa edycja Programu Gospodarczo-Konsumenckiego Solidna Firma,
która wyłoni kolejnych zdobywców certyfikaty
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Statuetki specjalne miały kształt piramidy

w roku dziesięciolecia programu. Wcześniej
jednak podsumowano IX odsłonę rywalizacji o zaszczytny tytuł i obecność w gronie „Solidnych”.
25 lutego 2011 roku podczas gali finałowej w Hotelu InterContinental w Warszawie uhonorowano 289 firm, które dołączyły do coraz większej bazy godnych zaufania
przedsiębiorstw. Wśród laureatów znalazło
się 46 firm wyróżnionych Srebrnymi Certyfikatami (trzykrotni laureaci Programu) i 24
– Złotymi Certyfikatami (pięciokrotni laureaci), zaś 28 przedsiębiorstw z dumą może
prezentować statuetki Solidna Firma 2010,
przyznane w dowód siedmiokrotnego pomyślnego przejścia procesu weryfikacyjnego,
prowadzącego do statusu laureata. Wszystkie trofea dla najlepszych przedsiębiorców,
którzy swoją codzienną działalnością pracują
nie tylko na własną wizytówkę, lecz także budują pozytywny obraz przedsiębiorczości

«

SOLIDNA FIRMA

«

i polskiej gospodarki, wpływając na dobrobyt społeczeństwa, wręczono podczas gali, poprowadzonej przez Miłkę Skalską z III programu TV.

Grono solidnych rośnie
Ogółem uroczystość zgromadziła ponad 400 osób, wśród których oprócz licznie przybyłych przedstawicieli nagrodzonych firm znaleźli się członkowie kapituły programu, dziennikarze oraz goście honorowi, reprezentujący różne sfery życia publicznego. Po otwarciu ceremonii i słowie wstępnym sekretarza kapituły Piotra Kossakowskiego,
skierowanym do gości, z grona osobistości uczestniczących w gali głos
zabrali podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Marian Zalewski oraz poseł i były wicemarszałek Sejmu Franciszek
Stefaniuk. Wśród mówców nie zabrakło też pań, choć te znacznie mniej
łączy z polityką, bowiem można było wysłuchać wystąpień Edyty Szymczak – członka zarządu Rejestru Dłużników ERIF BIG SA (Grupa
Kapitałowa Kruk) – firmy-partnera Programu oraz Barbary Wachowicz
– dziennikarki i pisarki, wyróżnionej tytułem „Mistrzyni Mowy Polskiej”.
Certyfikaty i nagrody wręczali zwycięzcom prezes Stowarzyszenia
Solidna Firma Eugenia Tymieniecka, Piotr Kossakowski, główny ekonomista Domu Kredytowego Notus SA Richard Mbewe oraz Marian Zalewski i Franciszek Stefaniuk. Oprócz przedstawicieli biznesu
w najlepszym wydaniu kapituła programu zadecydowała o przyznaniu dwóch statuetek specjalnych. Prezes i dyrektor generalny Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji SA Wojciech Henrykowski został uhonorowany za wieloletnie, pełne sukcesów prowadzenie firmy będącej największą w tej dziedzinie w Polsce i za jej otwarcie na
rynki zagraniczne. Z kolei drugiemu laureatowi nagrody specjalnej
Michałowi Fajbusiewiczowi statuetka przypadła za prowadzenie
i współtworzenie jednego z najpopularniejszych magazynów kryminalnych „997”, obecnego na antenie telewizyjnej nieprzerwanie
od października 1986 do grudnia 2010 roku. W imieniu laureata staPPHU ”JAS-POL” Michał Jasnosz
ul. Kopernika 31 A
33-383 Tylicz
tel. (18) 472 51 50
fax (18) 472 51 52
jas-pol@jas-pol.pl
Zakres działalności: etykiety na butelki PET i butelki szklane zwrotne, etykiety
na papierach metalicznych i samoprzylepnych, opakowania kartonowe,
foldery, ulotki i plakaty, kalendarze ścienne i listkowe, widokówki, gazetki,
książki w oprawie klejonej i szytej, papiery ﬁrmowe, wizytówki, akcydensy,
druki samokopiujące, sztancowanie tyglem do formatu B-2.
Polityka jakości
Polityką jakości ﬁrmy ”JAS-POL” jest świadczenie usług w zakresie
poligraﬁi w tym druku offsetowego, spełniających wymagania i oczekiwania
Klienta w zakresie jakości, estetyki i trwałości wyrobów. Współpracujemy
z renomowanymi ﬁrmami o uznanej pozycji na rynku krajowym, gwarantując
im kompleksową obsługę od projektu do wykonania gotowego wyrobu.
Realizujemy strategię stałego wzrostu poziomu jakości wyrobów i usług oraz
ciągłego doskonalenia systemu zarządzania jakością. Zadania te wykonywane
są rzetelnie, terminowo, zgodnie z wymaganiami Klienta, po cenach z nim
uzgodnionych oraz zgodnie z aktualnymi przepisami prawa i zasadami
uczciwości kupieckiej. Zadowolenie Klienta stanowi podstawę trwałego
rozwoju przedsiębiorstwa ”JAS-POL”.
Uzyskane certyﬁkaty i wyróżnienia
Przedsiębiorstwo uzyskało następujące certyﬁkaty, nagrody
i wyróżnienia: Gwarancja Najwyższej Jakości, Europejski Certyﬁkat
Najwyższej Jakości, Człowiek Roku 2004, Solidna Firma 2008, 2009 i 2010,
certyﬁkat nadania tytułu „Solidny Przedsiębiorca”, Krakowski Dukat
w kategorii Właściciel Firmy w 2009 roku oraz wiele innych, potwierdzających
najwyższą jakość oferowanych produktów i usług.

Zbigniew Buczkowski odebrał statuetkę specjalną w imieniu
Michała Fajbusiewicza
tuetkę odebrał aktor, a zarazem przyjaciel redaktora Zbigniew Buczkowski.
Oficjalną część uroczystości zwieńczyło pamiątkowe zdjęcie
wszystkich laureatów, po którym rozpoczęła się trwająca do późnych
godzin nocnych zabawa taneczna, jak na karnawał przystało. Dodatkowe atrakcje wieczoru przy smakołykach kuchni międzynarodowej
stanowiły: loteria fantowa, możliwość gry w ruletkę i miniwernisaż
Zbigniewa Krygiera, malarza, absolwenta krakowskiej ASP. Goście
mogli też spróbować serwowanego w firmowym stoisku piwa niepasteryzowanego „Dawnego” z podwarszawskiego Browaru Konstancin.
I
Wizytówka rodzimej gospodarki
Wystąpienie Franciszka Jerzego Stefaniuka, posła, byłego
wicemarszałka Sejmu podczas Gali Finałowej 9. edycji Programu Solidna Firma
Reprezentujecie Państwo połączenie pięknego z pożytecznym, ponieważ jesteście solidnymi firmami. Ja tak
pięknej społeczności jeszcze w życiu nie widziałem. Należy
wam się aplauz na tej sali!
Cóż to jest solidne przedsiębiorstwo? Uważam, że dopóki
w Polsce nie nastąpi powszechne przekonanie – nie tylko na
szczytach władzy, ale i w społeczeństwie – że polski producent jest jednocześnie pracodawcą i twórcą budżetu
państwa, a zatem fundamentem całej gospodarki, to w kraju
dobrze działo się nie będzie. Przecież dobrze funkcjonująca
gospodarka stanowi istotę udanego życia ludzi obecnych
w tym systemie ekonomicznym. Chciałbym doczekać się
takiego czasu, gdzie przede wszystkim przedsiębiorca będzie
szanowany, będzie człowiekiem wolnym od instytucji zawiści,
wolnym od przesadnie ostrożnego spojrzenia każdego urzędnika. Jesteście państwo wizytówką polskiej gospodarki. Odbierając po raz kolejny certyfikat Solidnej Firmy, winniście
mieć świadomość, że dajecie ludziom nadzieję – na pracę,
przyzwoite zarobki itd.
Życzę wam życzliwego, przyjaznego spojrzenia ze strony
urzędów i społeczeństwa. Trzymajcie tak dalej. Gratuluję
państwu dotychczasowych sukcesów, życząc świetlanej
przyszłości. Także tego, byście byli przykładem nie tylko polskiej, ale i europejskiej gospodarki, cieszyli się szacunkiem ze
strony instytucji, które was obsługują i kontrolują.

Centrala Spółki, Biurowiec Andersia Tower, XVIII p. w Poznaniu

E-marketing jest fair play!
Olbrzymie znaczenie Internetu dla gospodarki sprzyja rozwijaniu się bardzo nowoczesnych form marketingu. Reklama
w wyszukiwarkach internetowych to jedna z coraz chętniej wybieranych form promocji w Polsce. Branża z dnia na dzień
staje też przed coraz to nowymi wyzwaniami. Jednym z najistotniejszych, szczególnie dla przedsiębiorców korzystających z kampanii w wyszukiwarkach i użytkowników sieci, jest
aspekt etyczności i legalności stosowanych metod. Pytanie:
„Jak wybrać dobrą ﬁrmę pozycjonującą?” też ma w tle wątpliwość, że nie wszystkie ﬁrmy z branży działają fair. Tym bardziej warto zwrócić uwagę na fakt, że w kolejnej edycji
programu „Przedsiębiorstwo Fair Play” Spółka Sunrise System ponownie zyskała wyróżnienie, a jednocześnie Złoty Certyﬁkat za status Laureata już 3 rok z rzędu, jako jedyna ﬁrma
z branży certyﬁkowana pod kątem realizowania zasad fair play
w biznesie.
Firma powstała w roku 2003 i koncentruje się na usługach pozycjonowania, linków sponsorowanych, reklamie kontekstowej oraz marketingu efektywnościowym (Performance
Marketing).
Wyższy standard skuteczności
Na chwilę obecną Sunrise System współpracuje z ponad 3000
przedsiębiorstw w Polsce i za granicą. Do najbardziej prestiżowych klientów spółki należą m.in.: Bank Zachodni WBK,
Amica S.A, tygodnik „Wprost”, Yves Rocher, miasto Wrocław,
Bank BGŻ, supermarket Piotr i Paweł, Ricoh, Enea, X-Trade
Brokers, Dr Irena Eris, Medicover, Big Star czy Wittchen. Największym partnerem biznesowym Sunrise System jest ﬁrma
Google Inc. Dzięki dużej skali kampanii reklamowych Spółka
została oﬁcjalnym certyﬁkowanym partnerem Google.

Konsekwentna strategia budowy długofalowych relacji z klientami, zautomatyzowany i nowoczesny system pracy oraz
liczne narzędzia i autorska technologia pozwoliły na uzyskanie
pozycji lidera, wyróżnienia w programach gospodarczo-konsumenckich, a także prestiżowych rankingach, nagradzających wzrost przychodów i wartości Spółki: Deloitte Technology
Fast 50 Central Europe 2009 i 2010 oraz Diamenty Forbesa
2011. Świadczy to o tym, że można być ﬁrmą solidną, rzetelną,
a zarazem bardzo rentowną i atrakcyjną dla inwestorów.
Co daje Sunrise System przewagę konkurencyjną? Własny
ośrodek badawczo-rozwojowy, Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe oraz tworzone właśnie Centrum Performance Marketing, które obok pozyskiwania nowych klientów i prac nad
promowaniem witryn internetowych będzie również realizowało projekty prowadzące do utworzenia nowych rozwiązań
technologicznych.
Solidni społecznie
Poza działalnością biznesową ﬁrma kładzie nacisk na edukację rynku w obszarze marketingu internetowego oraz
aktywność w branżowych organizacjach, SEMPO i IAB, regulujących aspekty etyczne i techniczne takich usług, jak pozycjonowanie, oraz badających potrzeby rynku. Sunrise
System stara się również pozytywnie oddziaływać na otoczenie, stawiając na „zieloną” politykę i angażując się w akcje
społeczne.

Przedsiębiorstwo Fair Play
zaprasza do współpracy!
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Cały czas
godni naśladowania
Rozmowa z Markiem Karpińskim, prezesem Naczelnej Organizacji
Technicznej Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Rady
w Płocku i dyrektorem biura Waldemarem Wyrzykowskim
W 2007 roku prezydent Płocka uhonorował Naczelną Organizację Techniczną
Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Radę w Płocku tytułem „Godnych
naśladowania”. Czy nadal równie jasno
świecą państwo przykładem? W jakich obszarach działalności mają państwo największe zasługi?
Waldemar Wyrzykowski: Początki były
trudne. Z końcem 2004 roku trzeba było podjąć decyzję, czy utrzymać Płocki Oddział NOT.
Firma była bez zleceń, z niespłaconymi długami wobec ZUS i Urzędu Skarbowego
oraz własnych pracowników. Do spłacenia był
też dług za 2-letnią dzierżawę pomieszczeń
biurowych, ponieważ płocki NOT nie posiada
własnego Domu Technika. Tak więc pierwsze
2 lata – 2005–2006 – sprowadzały się do szukania nowej tożsamości NOT-u i nowych zlecających. Dzięki włożonej w te działania
ciężkiej pracy i inwencji udało się.
Marek Karpiński: Postawiliśmy na wysoką jakość i usługi techniczne: ekspertyzy
i opinie techniczne, tłumaczenia tekstów
technicznych, niewielkie projekty, nadzory budowlane. Do tego trzeba było znaleźć odpowiednich ludzi, którzy zechcieliby „wziąć
się do dobrej roboty” z firmą, która o mały
włos nie stała się bankrutem. To też się udało – dzięki odzyskanej wiarygodności i wysokiej jakości usług zdobywaliśmy coraz to
nowe zlecenia. W 2007 roku zostaliśmy dostrzeżeni przez Urząd Miasta Płocka jako dobrze działająca techniczna organizacja pozarządowa. Za tworzenie nowych miejsc
pracy, integrację i aktywizację środowiska inżynierów i techników oraz sprawne organizowanie szkoleń prezydent Miasta Płocka
uhonorował nas dyplomem i tytułem „Godni Naśladowania” w konkursie na najlepszą
Organizację Pozarządową roku 2007.
W.W.: To był szczęśliwy początek, a później było już tylko lepiej. Okazało się, że nagroda nie była na wyrost, bo w maju
2010 roku odebraliśmy Złoty Certyfikat
„Rzetelna Firma”, a na początku bieżącego
roku znaleźliśmy się na „Białej Liście” Programu Gospodarczo-Konsumenckiego Solidna Firma – w dowód uznania za poszanowanie ekologii i praw konsumenta oraz terminowe regulowanie własnych zobowiązań.
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Uroczysta Gala wręczenia statuetki „Lidera Przedsiębiorczości Roku 2008”
– na zdjęciu od lewej: dyrektor Waldemar Wyrzykowski oraz prezes Marek Karpiński
Czy nadal świecimy przykładem jako godni
naśladowania, oceńcie państwo sami. A obszary naszych największych zasług? Rzetelność, wiarygodność i wysoka odpowiedzialność za to, co robimy w szeroko rozumianej
branży usług technicznych, to niewątpliwie nasze atuty. Zabrzmi to dumnie, ale trudno znaleźć odbiorcę naszych usług, który byłby z nich
niezadowolony – wszystko jedno, czy jest to
urząd miasta, PKN Orlen SA, szpital czy przysłowiowy Kowalski, któremu wyceniliśmy
szkody powodziowe. Najważniejsze jest dla
nas dobre imię firmy FSNT NOT Rada
w Płocku, które odzyskaliśmy w 2005 roku.
Jak należy dziś oceniać kondycję zawodu inżyniera z punktu widzenia zapotrzebowania rynku płockiego i możliwości zatrudnienia w skali kraju? Jakie przygotowanie kadr o kwalifikacjach technicznych reprezentuje rynek płocki?
W.W.: Patrząc z perspektywy „naszego”
NOT-u, oceniam, że zawód inżyniera ma wysoką rangę. Zdarzają się przypadki, że z inżyniera „robi się” polityka i wtedy często on
rozumuje „politycznie”, a nie technicznie. Zasadniczo polityka ma zły wpływ na branżę
techniczną. Często spotykamy się z przy-

padkami działań politycznych, które mają się
nijak do techniki, której nie da się oszukać. Obserwuję to przy różnych inwestycjach, które
trzeba oddać do użytku na przykład przed wyborami, kiedy technika i jakość wykonania zdecydowanie mówią: „nie!”.
M.K.: My staramy się być rzetelni, nie
sprzeniewierzać się technice i rozwiązaniom
inżynierskim. Dobrze by było, gdyby można
było zastosować podobne myślenie w skali
kraju. Niestety dzieje się inaczej. Ostatnio obserwujemy niebezpieczne zjawisko przetargów
za najniższą cenę, która nawet nie zbliża się
do granic rozsądku, gdzie wygrywają oferenci
za 30–50 proc. wartości robót czy usług. Czy
można dobrze pobudować dom lub drogę za
połowę jej rzeczywistej wartości?
W.W.: Obawiam się, żeby pogarszająca
się sytuacja gospodarcza nie sprowadziła nas,
inżynierów, do roli pieczątki i długopisu, bez
odpowiedzialności osobistej. Całe szczęście,
że my, w Płocku, na razie nie jesteśmy na tej
ścieżce. Sztuka inżynierska to precyzja i matematyczne wyliczenia, a nie „usługa za pół
ceny”. Czy to wszystko kiedyś zrozumiemy?
Rozmawiał Piotr Danilczuk

INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE
PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO
ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

Jesteśmy partnerem polskich i zagranicznych ﬁrm, oferując usługi,
produkty i rozwiązania, które pomagają naszym klientom osiągnąć
sukces.
Oferujemy projekty i wykonawstwo m.in. w zakresach:
• linie kablowe SN
• okablowanie instalacji wewnętrznych i zewnętrznych wraz
z uzgodnieniami ZUD
• oświetlenie podstawowe (wewnętrzne i zewnętrzne), ewakuacyjne,
bezpieczeństwa
• systemy rozdziału energii: rozdzielnice SN, NN, transformatory,
agregaty prądotwórcze, UPS-y
• systemy tras kablowych, kanałów biurowych etc,
• instalacje odgromowe, uziemiające, połączenia wyrównawcze
• systemy sterowania oświetleniem – np. w standardzie EIB
• systemy bezpieczeństwa: nagłośnienie ewakuacyjne, systemy sygnalizacji
pożaru, systemy bardzo wczesnej detekcji dymu (np. VESDA), systemy
detekcji CO
• instalacje teletechniczne: okablowanie strukturalne, systemy domofonowe
i interkomowe, kontrola dostępu, CCTV, kontrola włamania i napadu,
systemy detekcji wilgoci
• systemy ochrony w serwerowniach – komory Lampertza, sejfy
bezpieczeństwa danych
• systemy poprawy akustycznego środowiska pracy – sound mas king system.
Wykonujemy projekty budowlane, wykonawcze, dokumentacje powykonawcze, weryﬁkację dokumentacji innych ﬁrm, audyty wykonanych obiektów.
Na życzenie oferujemy usługi związane z szeroko pojętym cost
managementem.
W zakresie wykonawstwa oferujemy pełen zakres prac – od stworzenia koncepcji, poprzez projektowanie, kompletację dostaw, pomiary, uruchomienia
i dokumentację powykonawczą.
Jednym z nadrzędnych celów ﬁrmy jest szeroko pojęte zadowolenie klienta. W tym celu dbamy o szczegóły współpracy na
każdym jej etapie:
• indywidualnie opracowujemy ofertę
• skutecznie współpracujemy z dostawcami
• terminowo oddajemy dokumentację.
Naszymi partnerami są:
• biura architektoniczne i pracownie projektowe
• developerzy i inwestorzy.

PPI Target Group Sp. z o.o.
02-087 Warszawa
Al. Niepodległości 227/233, lok. 87
tel. 22 875 84 55
fax 22 875 84 33
biuro@ppitargetgroup.eu
www.ppitargetgroup.eu
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Ciepło na poziomie
Rozmowa z Aleksandrem Wellengerem, prezesem zarządu
Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
W dniu wywiadu mija 50 lat od chwili
powołania firmy. Warto poświęcić chwilę historii, która doprowadziła zakład do dzisiejszej pozycji…
– Gdy jako młody inżynier z Warszawy
przyjechałem nad morze, chciałem pracować
w stoczni, a ponieważ były problemy, zatrudnienie w OPEC traktowałem tymczasowo. Los chciał, że pracuję tu od 1964 roku.
Gdy zaczynałem, była to zwykła komunalna
firma, a w tamtych czasach gospodarka komunalna nie była ewenementem ani technicznym, ani logistycznym, ani ludzkim.
Wraz z rozwojem elektrociepłowni firma
przechodziła na styl europejski, coraz bardziej
odległy od kotłowni. Dziś działamy w formie
spółki z o.o. ze stuprocentowym kapitałem polskim, należącej do Komunalnego Związku
Gmin Doliny Redy i Chylonki, obsługując
4 miasta: Sopot, Gdynię, Wejherowo i Rumię.
Czy to, że miasta, które państwo obsługują, są właścicielami spółki, jest dobrym rozwiązaniem?
– Bardzo dobrym. Gminy przekazują
100 proc. dywidend na rozwój firmy, bo wiedzą, że działamy na rzecz mieszkańców.
Czują możliwość wpływania na firmę, która
świadczy usługi dla ich ludności, i chcą to robić odpowiedzialnie. Na przełomie lat 80. i 90.
uzyskaliśmy kredyt Banku Światowego. Moja
ryzykowna decyzja okazała się słuszna, bo zastrzyk finansowy dał nam niesamowity rozpęd, ale nic nie udałoby się osiągnąć bez ludzi, a do doboru fachowców mam podobno
wyjątkowy talent. Sam rozwijałem się wraz
z firmą i pomagałem w tym moim podwładnym. To oni tworzyli firmę pod moim nadzorem. Mimo że dziś jestem menedżerem, to
nie zapominam, że jestem też inżynierem.
Dzięki doświadczeniom na rynkach obcych
i licznym kontaktom międzynarodowym wynikającym z różnych pełnionych funkcji, zaszczepiłem moim pracownikom zarówno
język, jak i sposób pozyskania najlepszych
technologii.
Czy dziś sytuacja firmy jest na tyle stabilna, że pozwala nieco zwolnić?
– Dziś przede wszystkim brakuje pieniędzy na inwestycje. Dawniej dobijałem się, żeby
podłączać nowe dzielnice, pozyskać nowych
odbiorców. Dziś przeszło 90 proc. klientów
chce się do nas przyłączyć, a to są szalone
koszty po naszej stronie. Nie czuję kryzysu budowlanego, zapotrzebowanie na usługi jest
nieustannie. Trzeba jednak ostrożnie podchodzić do inwestycji, by wydatki nie przekładały się na wzrost cen dla ludności.

94 Fakty

Kiedyś ochrona środowiska nie miała znaczenia.
Potem sytuacja radykalnie się zmieniła.
Gdyby nie fakt, że usunęliśmy w Sopocie
100 kotłowni koksowych i węglowych,
miasto nigdy nie uzyskałoby statusu kurortu
Środki unijne są istotnym wsparciem
w rozwoju firmy?
– Jak najbardziej. W tym roku dzięki tej
formie wsparcia wybudujemy kogenerację
w Wejherowie za ponad 20 mln zł. Warto wejść
w to poważne przedsięwzięcie, bo produkcja
ciepła i energii elektrycznej to najbardziej prawidłowy schemat wykorzystania energii.
Jak ewoluowało podejście do ekologii
w pana branży?
– Kiedyś ochrona środowiska nie miała
znaczenia. Potem sytuacja radykalnie się
zmieniła. Gdyby nie fakt, że usunęliśmy w Sopocie 100 kotłowni koksowych i węglowych,
miasto nigdy nie uzyskałoby statusu kurortu. W Sopocie nie mamy sieci, więc zastosowaliśmy kotłownie gazowe. W Gdyni możliwe było podłączenie do sieci. Jedynie w Wejherowie mamy dużą kotłownię węglową, ale
wyposażoną w filtry i system elektroniczny,
który pozwala nam na prowadzenie optymalnej gospodarki energetycznej, nie przekraczającej norm ustanowionych przez system ISO. W każdej kwestii ważne jest opracowanie właściwych rozwiązań.
Co w dążeniu do poprawy jakości daje
ISO?
– Certyfikaty ISO regularnie podlegają
kontroli. Wymierne korzyści, jakie dają, są

ogromne. System zarządzania jakością porządkuje wiele aspektów organizacji pracy
i eliminuje ryzyko przekroczenia pewnych
wskaźników. Gros pracowników sceptycznie
podchodziło do systemu ISO, bo pociąga on
za sobą nowe zasady, potrzebę zmian mentalnych. Jednak wdrożenie systemu wykazało, że część rzeczy robimy niepotrzebnie,
a część niesprawnie. Wiedza ta pozwoliła udoskonalić wydajność pracy.
Jakie plany stawia pan przed sobą i spółką po 50 latach działalności?
– Pracuję już tyle, że niebawem czas oddać władzę innym, natomiast spółka stawia
przede wszystkim na pozyskiwanie nowych
odbiorców na obsługiwanym terenie, gdzie obsługujemy około 250 tys. osób, czyli około
70 proc. ludności. Gdynia nie ma już dużo terenów do zabudowy, ale Sopot, Wejherowo,
Rumia mocno się rozwijają, więc myślę, że
w ciągu kilku lat powinniśmy dojść do
300 tys. Chcemy też rozszerzać zakres działań, by być nie tylko dostawcą ciepła, lecz także podmiotem odpowiedzialnym za nadzór
nad instalacjami, za rozliczenia… Jeśli uda
się pozyskać środki unijne, warto zainwestować w modernizacje, aby zwiększyć efektywność działania.
Rozmawiał Mariusz Gryżewski
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Laur solidności
Rozmowa z Eugenią Tymieniecką, prezesem Stowarzyszenia Solidna Firma
Jak zaczęła się pani przygoda z Programem Gospodarczo-Konsumenckim Solidna
Firma?
– Organizatorzy tego Programu, Bogdan
Chojna i Piotr Kossakowski, w 2002 roku, po
zakończeniu pierwszej edycji, zwrócili się
do mnie jako przewodniczącej Rady Nadzorczej ZUS z prośbą, aby właśnie ta instytucja wsparła to przedsięwzięcie. Przedstawili
mi jego założenia i cele, w efekcie, po namyśle, postanowiłam odpowiedzieć pozytywnie
na ich życzenie. Warto pamiętać, że były to
pierwsze lata po wprowadzeniu w 1999 roku
reformy ubezpieczeń społecznych, tak obecnie krytykowanej. Zależało mi na tym, aby
promować Program, który będzie nagradzał właśnie solidne firmy, wywiązujące się ze
swoich zobowiązań zarówno wobec systemu
podatkowego, jak i ubezpieczeń społecznych. Był to czas szczególny – w mediach miała miejsce „nagonka” na świat biznesu, opisywano w nich firmy źle funkcjonujące, dalekie od rzetelności, ale one przecież nie zdominowały naszego życia gospodarczego.
Właśnie przeciwwagę dla tej sytuacji miał stanowić Program Solidna Firma. Minęły lata
i z satysfakcją mogę powiedzieć, że spełnił
swoją rolę i nadal to czyni. Firmy, które w jego
pierwszych edycjach zostały uhonorowane
certyfikatem solidności, kontynuują działalność bez zarzutu, nikt nie ma do nich zastrzeżeń czy pretensji. Są z nami firmy, które od początku biorą w nim udział.
Czy były takie, które zostały pozbawione certyfikatu?
– Trzeba wiedzieć, że prócz oceny firm dokonywanej przez nas w drugim etapie ma
miejsce także weryfikacja publiczna uczestników Programu, dokonywana przez kontrahentów, pracowników i inne podmioty.
Zgłaszane do nas zastrzeżenia skrupulatnie
sprawdzamy i jeśli okazałyby się zasadne, Certyfikat Solidnej Firmy jest – decyzją kapituły – odbierany. W zdecydowanej większości
takich sytuacji zgłoszone zarzuty wobec naszych laureatów nie znalazły potwierdzenia.
Przez 9 lat dotyczyło to tylko jednej firmy.
Jaki cel przyświecał powołaniu do życia
Stowarzyszenia Solidna Firma?
– Można powiedzieć, że Stowarzyszenie
powstało na bazie solidnych firm po 2. edycji Programu, w 2003 roku. Skupiało ono jego
laureatów, zajmowało się organizowaniem dla
nich konferencji, spotkań ze znanymi ludźmi
związanymi z działalnością gospodarczą,
na przykład komisarzem Unii Europejskiej ds.
Polityki Regionalnej Danutą Hübner, polity-
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Eugenia Tymieniecka, prezes Stowarzyszenia Solidna Firma, wsród laureatów

Jestem przekonana, że Program dobrze wpisał się
w realia naszego życia gospodarczego. Poddaje
on wszechstronnej ocenie uczestniczące w nim
przedsiębiorstwa, sprawdza zarówno ich kondycję,
finansowy standing, jak i realizację wszelkich
zobowiązań wobec kontrahentów, pracowników,
instytucji finansowych, budżetu państwa,
a w przypadku firm prowadzących wymianę
gospodarczą z zagranicą również zobowiązania celne
kami i posłami. Ponadto Stowarzyszenie
przygotowało i przeprowadziło pod hasłem
„Cybernetyka jest kobietą” cykl szkoleń o niemałej wartości dla kadr solidnych firm,
współfinansowany ze środków unijnych
i wsparty przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Na rynek pracy wróciło 60 kobiet. Staramy się o pozyskanie środków unijnych na szkolenia związane z bezrobociem
oraz z przywróceniem osób wykluczonych.

Jak ocenia pani funkcjonowanie Programu Solidna Firma w perspektywie minionych lat?
– W tym roku rozpoczęła się, a w przyszłym zakończy, 10. jego odsłona. Jestem
przekonana, że Program dobrze wpisał się
w realia naszego życia gospodarczego. Poddaje on wszechstronnej ocenie uczestniczące w nim przedsiębiorstwa, sprawdza zarówno ich kondycję, finansowy standing, jak
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i realizację wszelkich zobowiązań wobec
kontrahentów, pracowników, instytucji finansowych, budżetu państwa, a w przypadku
firm prowadzących wymianę gospodarczą
z zagranicą również zobowiązania celne. Ponadto oceniana jest dbałość o ochronę środowiska. Ta kwestia jest mi szczególnie bliska, bo przez 8 lat byłam w stołecznej gminie Centrum radną, pracowałam w Komisji
Ochrony Środowiska. W ocenie firm brane
są także pod uwagę takie kwestie, jak szeroko rozumiana Społeczna Odpowiedzialność Biznesu, uzyskane nagrody, wyróżnienia czy dyplomy.
Czy utrzymuje pani kontakty z laureatami Programu?
– Oczywiście, zwłaszcza z wieloma szefami czy przedstawicielami firm, które są wielokrotnymi jego uczestnikami. Spotykam się
z nimi regularnie w ich siedzibach podczas wizytacji, czyli corocznych odwiedzin firm,
które wynikają z regulaminu naszego przedsięwzięcia. Mam niemałe doświadczenie zawodowe w tej materii, w latach 90. byłam prezesem Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych, toteż pozostało mi doświadczenie kontrolne. Myślę o umiejętności spojrzenia na działalność firmy okiem kontrolera
– na to, co zazwyczaj umyka osobom tej wiedzy nieposiadającym. Niemniej, rzecz jasna,
widuję się z nimi również przy innych okazjach, na przykład podczas finałów regio-

nalnych Programu czy uroczystej gali finałowej.
Minęło ponad 20 lat od początku transformacji systemowej. W tym czasie rodzimy
biznes bardzo się zmienił, rozwinął. Jak pani
postrzegała firmy uczestniczące w pierwszych
edycjach Programu, w czasach rosnących zatorów płatniczych?
– Świetnie pamiętam nasze początki. Firmy, mówiąc kolokwialnie, były bardzo nieśmiałe, stremowane. Mam na myśli ich szefów, którzy czuli się ogromnie skrępowani,
obawiali się, jak zostaną ocenieni przez media – jeśli nawet nie oni personalnie, to środowisko. Odbierając certyfikat, wykazywali lęk,
czy publiczna prezentacja firmy im nie zaszkodzi, jakie będą tego konsekwencje, skutki. Dotyczyło to zwłaszcza sektora MSP. Dodam, iż w pierwszych edycjach było sporo firm
dużych, takich jak kopalnie czy elektrownie. Z czasem zaczęły dominować średnie
i małe przedsiębiorstwa. Wiele było i jest firm
rodzinnych, które poznaliśmy jako małe,
a z upływem lat stały się przedsiębiorstwami
średniej wielkości. Odniosły bezdyskusyjny
sukces. Chcielibyśmy, aby jak najwięcej firm
przystępowało do Programu, niemniej zdajemy sobie sprawę, że kryteria w nim zapisane
są bardzo rygorystyczne. Oznacza to, że firmy aspirujące do lauru rzetelności, o ile ich
nie spełnią, certyfikatu nie otrzymają. Sprawia nam satysfakcję, że Certyfikat Solidnej Fir-

BADAMY

my jest coraz częściej postrzegany jako dokument prawdziwego, wiarygodnego sprawdzenia rzetelności firmy.
Program jest od wielu lat objęty patronatem Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, wojewodów, marszałków i prezydentów miast. Chcielibyśmy, aby posiadanie
certyfikatu było brane pod uwagę przy rozstrzyganiu przetargów organizowanych przez
samorządy. Jest zazwyczaj tak, że o wygranej decyduje cena, rzecz jasna najniższa. Regionalne Izby Obrachunkowe, które zajmują się weryfikacją budżetów samorządu terytorialnego, powinny szerszym okiem spojrzeć
na takie przetargi. Oceniają, poddają analizie wykonanie budżetu. Kryteria dotyczące
oceny ofert uczestniczących w przetargu
ustalane są na poziomie samorządów, wszak
nie chodzi o to, aby dana inwestycja była wykonana byle jak i za grosze. Uważam, że „solidna firma” powinna być zupełnie inaczej postrzegana – nawet jeśli jej kosztorys jest nieco wyższy od konkurencji, to znaczy po prostu tyle, że wiarygodnie policzyła koszty.
Życzę nie tylko sobie, żeby Program Gospodarczo-Konsumencki Solidna Firma
trwał jak najdłużej, bo warto, żeby w kolejnych latach uczestniczyło w nim wiele nowych
firm, by przybywało solidnych firm w gospodarce.
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Rozmawiał Andrzej Uznański
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Nie boimy się wyzwań
O dynamicznym rozwoju ﬁrmy, największych realizacjach
oraz działaniach proekologicznych rozmawiamy
z Krzysztofem Chają, prezesem PPUH Perfopol
Co wpłynęło na dynamiczny rozwój firmy na przestrzeni 20 lat i pozwala cieszyć się
rynkową pozycją i uznaniem, choćby w postaci certyfikatów Solidnej Firmy?
– Dynamiczny wzrost od początku jest
jednym z głównych celów przedsiębiorstwa.
Rozwój umożliwił optymalny dobór kadry
i sukcesywne inwestowanie w park maszynowy, przy czym konkretne zakupy maszyn
były wynikiem analizy zapotrzebowania rynku oraz uważnego słuchania sugestii naszych
klientów. Staramy się wypełniać nisze rynkowe
i o krok wyprzedzać konkurencję. Jednym
z naszych atutów, który pomógł nam znaleźć
się na pozycji lidera, jest elastyczność produkcyjna, czyli przygotowanie do realizacji zarówno standardowych zleceń, jak i tych trudnych, niekoniecznie dużych, których inni
boją się podjąć. Certyfikaty dają nam dużo satysfakcji, bo dowodzą, że idziemy w dobrym
kierunku.
Jako dostawca niezbędnych elementów konstrukcyjnych mają państwo swój
wkład w budowę Stadionu Narodowego. Jakie inne poważne inwestycje zrealizowano
przy państwa udziale?
– Rzeczywiście, dołożyliśmy własną cegiełkę w procesie budowania Stadionu Narodowego, dostarczając elementy perforowane
maskujące ciągi rur i instalacji. Mówiąc o inwestycjach z sektora obiektów sportowych,
musimy podkreślić nasz wkład w budowę stadionu piłkarskiego Cracovii. W tym przypadku
byliśmy dostawcą siatek cięto-ciągnionych, instalowanych jako elementy sufitu podwieszanego. Aktywnie uczestniczymy w kluczowym dla nas budownictwie przemysłowym,
czego przykładem może być centrum handlowe w Nadarzynie, gdzie każda z hal zawiera masę elementów perforowanych wyprodukowanych w naszym zakładzie. Kolejna prestiżowa realizacja to przygotowanie
podzespołów elewacji budynku Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu – zadanie wyjątkowo trudne z uwagi na surowiec wybrany przez inwestora, który okazał się bardzo niewdzięczny w obróbce. Przy tej realizacji ogromną rolę odegrało nasze doświadczenie – końcowy efekt mile zaskoczył
naszego klienta. Aby pokazać złożoność naszej oferty, warto wskazać nasz udział w przemyśle wydobywczym. Jako dostawca kompletnych pakietów wypełnień płuczek siarkowodoru braliśmy udział w projekcie budowy
płuczki przy Koksowni Zdzieszowice i Kok-
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oraz obszar roboczy pozwalają nam z powodzeniem rywalizować z zachodnią konkurencją. Maszyna zapewnia najwyższą jakość przy zachowaniu bardzo dużej wydajności. Dziś jesteśmy w stanie oferować nie tylko blachy perforowane, lecz także gotowe elementy bazujące na wyrobach perforowanych.
Idąc za ciosem, własnymi siłami zbudowaliśmy kompletną linię do produkcji sit szczelinowych i siatek cięto-ciągnionych. Dysponujemy kompleksem sterowanych numerycznie maszyn do obróbki wiórowej i elektroerozyjnej oraz do wykonywania pomiarów
dokładności i powtarzalności produkowanych
detali. Zakup najwyższej klasy elektrodrążarek pozwala wytwarzać we własnym zakresie narzędzia i oprzyrządowanie używane
w codziennej produkcji. Reasumując, nasz
park maszynowy stał się kompletny w pełnym
tego słowa znaczeniu.
Jak podchodzą państwo do sfery ekologii, szczególnie ważnej w działalności przemysłowej?
– Sferę ekologii traktujemy priorytetowo.
Zaostrzone przepisy, wynikające z członkowstwa w UE, powodują, iż szereg podmiotów gospodarczych musi zmienić sposób
prowadzenia działalności, większą uwagę
przywiązując do degradacji środowiska czy
odzysku surowców wtórnych. Do tego sektora też skierowaliśmy naszą ofertę, przygotowując podzespoły lub gotowe elementy słu-

Jednym z naszych atutów, który pomógł nam
znaleźć się na pozycji lidera, jest elastyczność
produkcyjna, czyli przygotowanie do realizacji
zarówno standardowych zleceń, jak i tych trudnych,
niekoniecznie dużych, których inni boją się podjąć
sowni Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej.
Uczestniczyliśmy też w modernizacji zakładu Arcelor Mittal w Krakowie i zakładów koksowniczych w Częstochowie, Radlinie czy Koszycach.
A jakie inwestycje przeprowadzone w firmie w ostatnim czasie przekładają się na poprawę jakości oferty i wzrost możliwości produkcyjnych?
– Jedną z ostatnich inwestycji był zakup
najnowszego typu prasy szeroko perforującej. Instalacja kompletnej linii okazała się
strzałem w dziesiątkę. Parametry maszyny

żące do segregacji odpadów czy uzdatniania
wody. W bieżącej produkcji mamy bardzo
duży projekt kompletnej linii do segregacji odpadów komunalnych dla zakładu utylizacji za
granicą. Poprzedni, realizowany za pośrednictwem polskiego kontrahenta, cieszy się bardzo dobrą opinią. Zazwyczaj to bardzo duże
i skomplikowane projekty, jednak nie boimy
się wyzwań. Każda taka realizacja to kolejne
doświadczenie i dalszy rozwój, na którym nam
bardzo zależy.
Rozmawiała
Magdalena Szczygielska
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Skuteczne zarządzanie
– wymierne rezultaty
Współczesny świat charakteryzuje się dużą dynamiką i tempem rozwoju,
czego konsekwencją są rosnące potrzeby konsumentów, a to z kolei powoduje
dużą konkurencję we wszystkich gałęziach gospodarki. Dlatego, aby nie pozostawać
w tyle, współczesna ﬁrma musi podejmować szereg zadań
związanych z podnoszeniem jakości swoich usług
zterogwiazdkowy hotel Arka Medical Spa**** w Kołobrzegu jest
jednym z największych i najnowocześniejszych hoteli SPA na
Pomorzu. Z każdego komfortowo wyposażonego pokoju jest tu niepowtarzalny widok
na morze. Centrum Odnowy Biologicznej
Arki to ponad 60 różnych gabinetów wyposażonych w sprzęt najnowszej generacji. Dla
gości preferujących aktywny wypoczynek
hotel oferuje kompleks basenów z wodą
morską, kryty kort tenisowy, a dla wszystkich
niezapomniane chwile odprężenia w jedynej
nad polskim morzem, obrotowej kawiarni panoramicznej na 11. piętrze.
Obecny wygląd i standard kompleksu hotelowo-rekreacyjnego to efekt 10 lat pracy nad
rozwojem spółki i jej obiektów. Dzięki rozbudowie ze 194 miejsc noclegowych w 2001
roku dziś obiekt posiada ponad 830 miejsc w
części hotelowej oraz 214 apartamentów, z
których 135 jest wykorzystywanych jako pokoje hotelowe. Właściwa rozbudowa obiektu rozpoczęła się w 2006 roku i podzielona
była na dwa etapy. Budowa nowego skrzydła
hotelowego, basenów, centrum odnowy biologicznej, galerii spa, kortów tenisowych i sali
kinowo-teatralnej zamknęły pierwszy etap
prac. W drugim etapie wybudowano zachodnie skrzydło – budynek hotelowo-apartamentowy.
Ten nowoczesny kompleks jest jednym
z obiektów „Arka-Mega” SA, w obecnej formie prawnej funkcjonującej od grudnia 2010
roku, a dotychczas występującej pod nazwą
ZSW Arka-Mega sp. z o. o. Spółkę reprezentuje prezes zarządu Ryszard Kulawiak.
Jego doświadczenie jest gwarantem sprawnego rozwoju spółki. Ryszard Kulawiak nie
tylko ukończył studia MBA i kilka kierunków
o charakterze menadżerskim, ale również ma
ponad 20-letnie doświadczenie w zarządzaniu podmiotami prawa handlowego.
Zakres działalności spółek zarządzanych przez te lata przez prezesa Kulawiaka
jest bardzo szeroki. Począwszy od zarządzania
wydawnictwem wydającym gazetę codzienną w Wielkopolsce i firmą zajmującą się produkcją i montażem elektroniki użytkowej po

C

kierowanie przedsiębiorstwami działającymi
na rynku nieruchomości komercyjnych (biurowe, handlowe, hotelowe, wypoczynkowe, sanatoryjne, SPA i wellness). Ponadto posiada
on kilkuletnie doświadczenie w zakresie importu olei, części i akcesoriów samochodowych. Ryszard Kulawiak pełnił również funkcję doradcy ministra w rządzie premier Hanny Suchockiej.
Mimo licznych zajęć i funkcji zawodowych Ryszard Kulawiak znajduje również czas
na działalność niekomercyjną. Piastował
funkcję prezesa jednego z pierwszych w Polsce stowarzyszeń społeczno-gospodarczych
w latach 90., był także urzędującym prezesem
klubu sportowego.
Świadectwem profesjonalizmu prezesa
Arka-Mega SA oraz zachodzących w spółce

Prezes zarządu Ryszard Kulawiak

pozytywnych zmian są liczne nagrody i certyfikaty potwierdzające tę jakość. Nowoczesne metody zarządzania firmą i rosnąca
świadomość ekologiczna zostały potwierdzone następującymi certyfikatami: System
Zarządzania Jakością ISO 9001: 2000 (PNEN 9001:2001), System Zarządzania środowiskowego ISO 14001:2004 (PN-EN ISO
14001:2005), System Zarządzania bezpieczeństwem żywności HACCP ISO
22000:2005 (PN-EN ISO 22000:2006) oraz
System Zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy PN-N-18001:2004.
Ponadto obiekt może poszczycić się
również jakością świadczonych usług medycznych. W tym zakresie posiada certyfikat
Najwyższej Jakości w Medycynie, Perły Medycyny oraz certyfikat SPA Excelance przyznawany przez Germanischer Lloyd.
Arka-Mega SA i jej zarząd są również zauważane na rynku jako lider gospodarki
i przedsiębiorczości. Stąd między innymi tytuły: „Przedsiębiorstwa Fair Play”, „Wzorcowego Przedsiębiorstwa Hotelowego Roku
2010” i „Menedżera Polskiego Hotelarstwa 2010” oraz certyfikat dla Solidnej Firmy 2010.
www.arka-mega.pl

Arka Mega Spa**** z lotu ptaka
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W krajowej czołówce
Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu
Badawczego w Grodźcu koncentruje się na badaniach naukowych
wdrażanych do praktyki rolniczej i upowszechnianych poprzez organizację
konferencji, seminariów, doradztwo i szkolenia dla rolników

Zbiornik biogazu
ierowany od 17 lat przez prof. dr.
hab. inż. Karola Węglarzy Zakład
Doświadczalny Instytutu Zootechniki w Grodźcu gospodaruje
w powiatach bielskim i cieszyńskim na łącznej powierzchni gruntów obejmującej 1106 ha
(w tym użytki rolne i stawy zajmują 91 proc.,
a pozostałe grunty 9 proc.).
Bazę badawczą stanowią gospodarstwa
ekologiczne w Grodźcu i Jaworzu oraz konwencjonalne w Kostkowicach i Roztropicach,
w których prowadzi się chów i hodowlę: bydła, trzody chlewnej, owiec różnych ras oraz
produkcję karpia.
Ważnym przedsięwzięciem było utworzenie w gospodarstwie w Kostkowicach koło Cieszyna Centrum Energii Odnawialnej obejmującego agrobiogazownię, dającą możliwość racjonalnego i bezpiecznego dla ochrony środowiska zagospodarowania odpadów z produkcji roślinnej i zwierzęcej, agrorafinerię produkującą biodiesel z nasion rzepaku, turbinę
wiatrową, kolektory słoneczne oraz wymiennik
do odzysku ciepła ze schładzania mleka.
W biogazowni rolniczej w Kostkowicach zostaną zagospodarowane następujące substraty: odchody zwierząt utrzymywanych w zakładzie: obornik i gnojówka świńska, bydlęca, owcza oraz gnojowica świńska,
odpady z produkcji roślinnej (np: kiszonek,
pasz), kiszonki z kukurydzy i traw, gliceryna
poestryfikacyjna, oraz osady z tłoczenia oleju rzepakowego.
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Owce z chowu ekologicznego
na pastwisku w Jaworzu

Budynek administracyjny Gospodarstwa
Ekologicznego w Jaworzu
Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki w Grodźcu dynamicznie się rozwija, podejmując szereg innowacyjnych działań,
oraz nieustannie stara się ulepszać dotychczas
stosowane metody pracy. Do jego głównych osiągnięć można zaliczyć: współudział
w uzyskaniu transgenicznego knurka w drodze mikroiniekcji, wdrożenie proekologicznej
produkcji żywca wieprzowego dla modelo-

wego gospodarstwa rodzinnego, uruchomienie sprzedaży mleka ekologicznego i mięsnych produktów ekologicznych o wysokiej
jakości zdrowotnej i odżywczej, realizacja
wielu innowacyjnych przedsięwzięć i nowoczesnych inwestycji, tj.: obora kurtynowa
w Kostkowicach (2004), modernizacja Fermy Trzody Chlewnej( 2006–2007), uruchomienie Agrorafinerii w Kostkowicach (2007),
modernizacja Gospodarstwa Ekologicznego
w Jaworzu (2007–2009), wybudowanie Agrobiogazowni (2010).
Zakład w Grodźcu jest uznawanym
ośrodkiem naukowym i szkoleniowym,
a także cenionym partnerem w biznesie.
Może poszczycić się wieloma tytułami i wyróżnieniami, między innymi: „Solidna Firma”,
„Solidny Pracodawca”, „Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne Śląska 2008”, „Dobra
Firma”, „Najwyższa Jakość” w kategorii
produkt za produkty ekologiczne. Zakład od
wielu lat jest w czołówce 300 najlepszych
przedsiębiorstw rolnych według rankingu
Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.
Zakład Doświadczalny Instytutu
Zootechniki Państwowego Instytutu
Badawczego Grodziec Śląski Sp. z o.o.
Grodziec Śląski 3
43-386 Świętoszówka
weglarzy@zdgrodziec.edu.pl
www.zdgrodziec.edu.pl
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Biznes chce mieć twarz
W zarabianiu pieniędzy – i nic w tym szczególnie odkrywczego – najważniejsze jest to,
by był to proces trwały. Osiągnąć to można tylko wtedy, gdy oprócz samego pomysłu
i jego sprawnej realizacji bacznie obserwuje się i wykorzystuje nowe instrumenty.
Determinantą dobrej pozycji na rynku nie jest bowiem jedynie zasobność portfela.
Zwłaszcza jeżeli globalność tegoż rynku jest po prostu faktem. Bezdyskusyjnym
Paweł Jagoda
ie na darmo XX wiek był rozkwitem takich nauk, jak komunikacja
społeczna czy marketing. Można
zaryzykować stwierdzenie, że
w ubiegłym stuleciu wzajemnych relacji i płynących dla obu stron korzyści (tak przynajmniej powinno być) uczyli się wszyscy. Firmy oraz beneﬁcjenci ich działań. Rzecz jasna,
nie należy przy tym zapominać, iż owa nauka
niejako samoistnie rozszerzyła się na kategorie
mogące uchodzić za co najmniej wątpliwe pod
kątem etycznym: weźmy pierwszą z brzegu
manipulację czy propagandę. Jednak bez cienia wątpliwości instrumentów kojarzonych tylko i wyłącznie pozytywnie (pozostaje wszak
jeszcze samo ich wykorzystywanie) było,
jest i – miejmy nadzieję, że będzie – zdecydowanie więcej.

N

Moc społecznej odpowiedzialności
Jednym z nowszych – przynajmniej w rzeczywistości kraju nad Wisłą – narzędzi jest
społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR
– z ang. corporate social responsibility).
Rzecz jasna, dochodzi tutaj do pewnego paradoksu. Znawcy tematu są bowiem jednomyślni: społeczna odpowiedzialność biznesu tak naprawdę swoje korzenie ma w… starożytności. Już wtedy filozofowie odróżniali sztukę zdobywania pieniędzy od umiejętności gospodarowania. Ale dopiero teraz CSR
stała się instrumentem bez wątpliwości niezbędnym. Nie tylko w przypadku budowania
wizerunku. Być może wbrew logice pozycje
społecznej odpowiedzialności biznesu umacniały kolejne kryzysy. Ostatni – wywołany
przez hipoteczne zawirowania w Stanach
Zjednoczonych – tylko to potwierdził.
Antonio Tajani, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, komisarz ds. przedsiębiorczości i przemysłu, uważa, że CSR to jeden ze sposobów odbudowywania zaufania
społecznego. Włoski polityk i były rzecznik
prasowy Sylvia Berlusconiego przekonuje, iż
po ostatnim kryzysie ekonomicznym (niektórzy twierdzą, że jego reperkusje jeszcze
mocno uderzą) odzyskanie przez niektóre
podmioty, będące istotnymi trybami ogólnoświatowej gospodarki, społecznego za-

ufania stało się obecnie celem numer 1.
Niejako zbiegło się to ze zrozumieniem przez
wszystkich (a może tylko tych, którzy poważnie myślą o pozostaniu na rynku), że CSR
to także wyjście naprzeciw odpowiedzialnym
konsumentom, którzy – czy się to komuś podoba, czy nie – nie są już dziwolągami.
Raport Euro RSCG „Nowy konsument
w dobie troski o wydatki” nie pozostawia złudzeń: klient już nie chce tylko „więcej”. On
chce coraz bardziej „świadomie”. W tym samym dokumencie czytamy, że za takim stanem rzeczy stoi, kolejny raz przywoływany,
ostatni kryzys. W specjalnej ankiecie 7 na
10 respondentów (z siedmiu krajów: Brazylii, Chin, Francji, Holandii, Japonii, USA
i Wielkiej Brytanii) stwierdziło, iż konsumpcja zaprowadziła światowe społeczeństwo na
mielizny, a ludzie koncentrują się na rzeczach,
które tak naprawdę mają co najmniej drugoplanowe znaczenie. Nowy model konsumenta już jest gotowy i druga strona musi na
to stosownie zareagować.

Polskie wstydliwe początki
Nie powinno więc nikogo dziwić, że poświęcenie w strategii rozwoju danej firmy sporej uwagi założeniom CSR stało się praktyką. Przecież biznes to system wielu naczyń połączonych. I wpływ społecznej odpowiedzialności na ekonomiczne powodzenie stał
się oczywisty. Takie rozumienie sprawy jest także bardzo widoczne w naszym kraju, chociaż

pierwsze raporty oceniające nasz segment CSR nie zarażały optymizmem. Good
Company Ranking (z 2007 roku), zrealizowany pod patronatem inicjatywy Global
Compact, UNDP oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu, obnażył bezlitośnie nasz
brak rozeznania w światowych trendach.
Tylko 50 z 300 zaproszonych do badań firm
w ogóle raczyło się zgodzić na taką ankietę.
Okazało się, że polskie przedsiębiorstwa,
jeszcze 3–4 lata temu, w większości traktowały
CSR jako działanie okolicznościowe, incydentalne. By może w ten sposób próbować
podbudowywać wizerunek firmy.
Podobne badania przeprowadzono wtedy w Europie Zachodniej. I co? Tam społeczna odpowiedzialność biznesu stała się już
po prostu kanonem, segmentem niezbędnym
dla każdego poważnego podmiotu. Na szczęście ostatnie lata były pod tym względem dla
polskiego rynku rewolucyjne. Jak ukazuje raport New Era of Sustainability, światowe trendy są jednoznaczne. 96 proc. przepytanych
na tę okoliczność prezesów firm uważa, że
CSR to codzienna praktyka – nieodzowna
w nowoczesnym przedsiębiorstwie. Ma to
również przełożenie na naszych rodzimych prezesów. I bardzo dobrze. – Jak deklaruje 76 proc.
konsumentów zbadanych w ubiegłym roku
przez Laboratorium Badania Komunikacji
Społecznej w ramach badania „Panel CSR”,
zaangażowanie społeczne firmy wpływa na ich
decyzję o wyborze produktu – stawia sprawę
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jasno Karolina Szlasa, koordynator ds. promocji i portalu Forum Odpowiedzialnego Biznesu. – Mówimy o CSR dopiero od kilkunastu
lat. Forum Odpowiedzialnego Biznesu, czyli organizacja zajmująca się upowszechnianiem tego tematu w Polsce, obchodziło niedawno 10-lecie. Obserwujemy znaczny wzrost
zainteresowania CSR. Coraz więcej się na ten
temat mówi i pisze. Powstają kierunki studiów
– nie ma złudzeń Wojciech Jabczyński, rzecznik Grupy Telekomunikacja Polska.
I chyba fakt, że w dziedzinie CSR Polska
dopiero aspiruje do „gimnazjalnych egzaminów”, usprawiedliwia popełniane błędy.
Uczymy się. – CSR w Polsce się rozwija: coraz więcej firm deklaruje, że prowadzi odpowiedzialne działania, a konsumenci stają
się bardziej świadomi i wymagający wobec
świata biznesu. To, co powinno nas zastanawiać, to jakość podejmowanych działań
– nierzadko zdarza się, że firmy mylą społeczną odpowiedzialność z PR-em i poprawą
własnego wizerunku lub prowadzą działalność
charytatywną i nazywają ją CSR-em. Przekazywanie pieniędzy na szczytny cel jest jak
najbardziej pozytywnym zjawiskiem, ale nie
utożsamiajmy filantropii ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. A wszelkie jednorazowe akcje służące celom promocyjnym
prowadzone pod szyldem CSR to bardzo
krótkowzroczne podejście, które zostanie
szybko zweryfikowane przez konsumentów
i odzwierciedlone w ich decyzjach zakupowych
– przekonuje Karolina Szlasa.
Jest jeszcze inne niebezpieczeństwo: wolność interpretacji, czym jest w ogóle CSR; jakie działania mieszczą się w tym segmencie,
a jakie już nie do końca. – Niemożność precyzyjnego zdefiniowania CSR, związana
przede wszystkim z kompleksowością, ułatwia
zadanie różnorodnym autorom, którzy prezentują krytyczne podejście do samego pojęcia społecznej odpowiedzialności biznesu
z pozycji ideologicznych. Ci, którzy odczytują znaczenie tego terminu jako jednoznaczne zobowiązanie sektora biznesu do
rozwiązywania wszelkich problemów społecznych („odpowiedzialność biznesu za
społeczeństwo”), wykazują, że w rzeczywistości tak się nie dzieje, a więc CSR jest oszustwem, i domagają się nałożenia daleko
idących zobowiązań prawnie wiążących.
Z kolei ci, którzy odczytują znaczenie tego terminu jako rezygnację z zysków po to, by rozwiązywać problemy społeczne („odpowiedzialność społeczna zamiast biznesu”), argumentują, że przedsiębiorstwa nie mogą ponosić dodatkowych kosztów i skoro płacą podatki, to powinny domagać się większej
społecznej odpowiedzialności od administracji państwowej, gdyż ochrona środowiska, opieka społeczna, edukacja i inne podobne obszary znajdują się w gestii państwa,
a nie biznesu – tłumaczy Bolesław Rok z Centrum Etyki Biznesu Akademii Leona Koźmińskiego.
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Dlatego – przy jednoczesnym założeniu,
że obserwujemy stałą poprawę rozumienia
i wykorzystywania CSR w naszym kraju – zdarza się niekiedy tak, iż firmy traktują społeczną
odpowiedzialność biznesu jako swoistą etykietkę. W konsekwencji bywa, że podejmowane są zobowiązania, których później po
prostu nie można zrealizować. – Zbyt rzadko analizuje się sytuacje, przesłanki i efekty dokonywania trudnych wyborów, zaś zbyt często podkreśla się wymiar prostej opłacalności podejmowania wyzwań społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju. Jest to szczególnie istotne na polskim rynku, gdzie doświadczenie w tym zakresie nie
jest jeszcze zinternalizowane, zaś motywacje
wynikają głównie z oczekiwań partnerów
biznesowych na rozwiniętych rynkach bądź
nieposkromionej chęci obiecywania „gruszek na wierzbie” – uważa Bolesław Rok.

Nauka nie idzie w las
Dowodem na to, że ustawiczna nauka nie
idzie w las, jest fakt, że ubiegły rok charakteryzował się już zdecydowanie odmiennym
trendem w naszym kraju. Firmy wreszcie zaczęły koncentrować się na badaniach i edukacji konsumentów czy też rosnącym znaczeniu środowiska naturalnego w aspekcie
strategicznym. Według Pawła Prochenko,
prezesa Fundacji Komunikacji Społecznej, w
Polsce zmieniają się także sami klienci. Jak
przekonuje, do niedawna Polacy nie do końca ufali połączeniom biznesu z na przykład
kampanią społeczną. Teraz, po czytelnym
przekazie ze strony danego przedsiębiorstwa, tendencja jest zupełnie inna. CSR staje się u nas zjawiskiem powszechnym.
– To już nie tylko domena korporacji, coraz częściej aktywność w tym zakresie podejmują małe i średnie przedsiębiorstwa.
Zatem odpowiedzialność za szeroko pojęte
otoczenie jest naturalnym odruchem i pojawia się wówczas, gdy organizacja dysponuje odpowiednimi środkami i dojrzewa do takich przedsięwzięć – twierdzi Ilona Federowicz, kierownik ds. komunikacji i CSR w Grupie Allianz, która swoją odpowiedzialność
społeczną buduje w pierwszej kolejności na
mecenacie. Chodzi między innymi o sponsorowanie takich festiwali filmowych, jak
Festiwal Filmu i Sztuki Dwa Brzegi w Kazimierzu Dolnym czy Sputnik nad Polską.
– Rzecz jasna, mecenat to nie wszystko.
Innowacyjność też jest mile widziana. W latach 2000–2006 Allianz współpracował z Uniwersytetem im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, stając się sponsorem wykopalisk w Kałdusie koło Chełmna. Allianz jest jak dotąd największym prywatnym sponsorem archeologii w Polsce – mówi Ilona Federowicz. – Strategia firmy w tym zakresie zakłada długoterminową współpracę z instytucjami i organizacjami pozarządowymi o ugruntowanym dorobku, co więcej firma nie daje bezpośrednio
pieniędzy na cele charytatywne, lecz poma-

ga je zdobywać. Wieloletnia współpraca
z Fundacją św. Mikołaja zaowocowała między innymi kampaniami na rzecz: Lubelskiego
Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia,
Wielkopolskiego Hospicjum dla Dzieci, Łódzkiego Hospicjum dla Dzieci oraz Warszawskiego Hospicjum dla Dzieci, a w kolejnych
latach kampanią Polskiej Akcji Humanitarnej „Pomóż dzieciom na Litwie!”, akcją na
rzecz Stowarzyszenia Tęcza czy rodzinnych
domów dziecka – „Grunt to Rodzina” – dodaje.
Polskie firmy poznały już moc, jaka
drzemie w społecznej odpowiedzialności
biznesu – nie można mieć co do tego żadnych
wątpliwości. W swoich działaniach są coraz
odważniejsze. Z jednej strony wzrok kierują
na zachodnie, sprawdzone już rozwiązania,
a z drugiej wykazują się coraz większą pomysłowością. Zdają sobie wszak sprawę, że
CSR to przecież studnia bez dna. To ukłon
w stronę sztuki, socjalnej warstwy życia,
środowiska czy też bezpośrednio ludzi – nawet własnych pracowników.
– Jesteśmy szczególnie dumni z naszego
programu wolontariatu pracowniczego, w który co roku angażuje się kilkuset pracowników
naszej firmy. Na przestrzeni 3 lat, w ciągu
5 edycji programu udało się zrealizować
ponad 80 różnych projektów wokół wszystkich lokalizacji naszej firmy. Adresatami prowadzonych działań były domy dziecka, szkoły, świetlice środowiskowe, schroniska dla
zwierząt, czyli instytucje funkcjonujące w społecznościach lokalnych w sąsiedztwie naszych
oddziałów. Właśnie ruszyła kolejna edycja programu wolontariackiego Zielony Czas Pomagania. Tej wiosny w całej Polsce zrealizujemy ponad 20 ekoprojektów – twierdzi Beata Konecka, marketing manager w Schenker Sp. z o.o. – Dbałość o dobre relacje z otoczeniem to priorytetowa kwestia, której żadne przedsiębiorstwo nie powinno bagatelizować. Ważny jest dialog ze społecznościami lokalnymi i próba odpowiedzi na ich potrzeby. Dlatego też w 2010 roku zrealizowaliśmy wokół naszych 17 terminali projekt badawczy „DB Schenker jako preferowany sąsiad”. Zbadaliśmy opinie i oczekiwania społeczności lokalnych wobec naszej firmy i biznesu w ogóle, pytaliśmy też, jak zdaniem
mieszkańców powinny wyglądać sąsiedzkie
relacje. To było pierwsze takie badanie w Polsce. Udało nam się pokazać, że biznes może
brać odpowiedzialność za otoczenie i nie musi
bać się podejmowania drażliwych kwestii
– przekonuje.

Liczy się inicjatywa
Firmy, inicjując działania w segmencie CSR, nie korzystają jedynie ze swoich finansowych możliwości. Większość, jak choćby Telekomunikacja Polska, szuka narzędzi do
wykorzystania w tym celu przede wszystkim
we własnej działalności. – Przeciwdziałamy
wykluczeniu, również w wymiarach społecz-

SOLIDNA FIRMA
nych. Stworzyliśmy program informatyczny
B-link, który umożliwia osobom niepełnosprawnym pracę na komputerze i korzystanie z Internetu za pomocą mrugnięć powiekami. Pogram B-Link udostępniony jest na
zasadach open source. Do tej pory z naszych
stron ściągnęło go już 15 tys. osób. Projekt
wpisuje się w strategię CSR Grupy TP zakładającą niwelowanie różnic w dostępie do
usług firmy grup wykluczonych, w tym osób,
które z uwagi na stan zdrowia nie mogą korzystać z tradycyjnych narzędzi teleinformatycznych – mówi Wojciech Jabczyński. – Na
prawie każdym oddziale dziecięcym w Polsce
działa „Telefon do mamy”, a dzieci dzięki bezpłatnym kartom telefonicznym mogą zadzwonić do domu w każdej chwili, kiedy tego
potrzebują. Pomagamy też w rehabilitacji małych dzieci z wadą słuchu. „Dźwięki Marzeń”
to unikatowy program medyczny w skali Europy, największa pozarządowa inicjatywa
obejmująca pomocą noworodki dotknięte
wadą słuchu w Polsce.
Otwartość polskiego biznesu, także w rozumieniu sektora małych i średnich przedsiębiorstw, znajduje swoje uzasadnienie w coraz liczniejszych rankingach i konkursach,
w których oceniana jest właśnie społeczna odpowiedzialność. Przecież nawet przy gromkich protestach nie ma co marnować czasu
na dyskusje, czy CSR może i powinno być instrumentem PR. Jest. Koniec i kropka. A więc

zainteresowanie firm takim ocenianiem jest
jak najbardziej zasadne. Przy okazji zaś
wzrasta świadomość konsumenta.

Polski CSR – młody, ale zaradny
I tak na początku czerwca powinniśmy
poznać wyniki trzeciej edycji „Kampanii
społecznej roku 2010”. Oceniana ma być między innymi autentyczność społecznego podmiotu kampanii. Zgłoszono w sumie 75 projektów, wśród nich: kampania promująca testy na HIV – „Nie dostaniesz mnie!”, kampania traktująca o niehumanitarnym postępowaniu z karpiami w okresie świątecznym
– „Wszyscy jesteśmy mordercami”, a także inicjatywy lokalne – „RoweRowe Piątki”.
Szczegółowo uwrażliwienie polskich
przedsiębiorstw na społeczną odpowiedzialność biznesu przedstawia też V Ranking
Firm Odpowiedzialnych. Oceniono tutaj
70 firm. Badania podzielono na specjalne kategorie, takie jak liderzy bankowi (pierwsze
miejsce ING Bank Śląski), dobra konsumpcyjne (Danone), farmacja i medycyna (GlaxoSmithKline), paliwa, energetyka i wydobycie
(PGNiG), produkcja przemysłowa i chemiczna (Toyota Motor Manufacturing Poland), telekomunikacja, technologia, media
i rozrywka (Telekomunikacja Polska), transport, usługi i handel (Schenker).
Oprócz niewątpliwej promocji takie rankingi to dla tych przedsiębiorstw, które CSR

traktują jak najbardziej poważnie, okazja do
tego, by zweryfikować ewentualnie swoją
politykę, dokonać jakichś zmian, a nawet podejrzeć konkurencję. Tak właśnie jest w przypadku Rankingu Firm Odpowiedzialnych.
– Ta inicjatywa pozwala ocenić poziom
wdrażania strategii CSR w firmach różnych
branż – mówi Emilia Klimek, manager wydziału PR i komunikacji wewnętrznej w ING
Bank Śląski SA.
Trudno się dziwić. Skoro CSR w pewien
sposób kształtuje rynek, to należy także tutaj stać w pierwszym szeregu. Ba! Społeczna odpowiedzialność biznesu może stanowić swoisty finansowy prestiż. – Giełda Papierów Wartościowych idąc śladem zagranicznych parkietów, również zainteresowała się tematem odpowiedzialności społecznej. W zeszłym roku wprowadziła Respect
Index – indeks firm odpowiedzialnych społecznie, który prezentuje 16 spółek spełniających najwyższe standardy CSR. ING Bank
Śląski znalazł się w pierwszym i drugim składzie wyróżnionych spółek – potwierdza
Emilia Klimek.
Biorąc to wszystko pod uwagę, można
chyba spać spokojnie, myśląc o polskim
segmencie CSR. Jest młody, ale już bardzo
zaradny. Co ważne, lubi się uczyć, także na
własnych błędach. Ma spore szanse stać się
dorosłym, odpowiedzialnym i w pełni uświadomionym. Nic tylko się cieszyć.
I

ELEKTRIX Sp. z o. o. rozpoczęła działalność w roku 2001, jako podmiot z polskim
kapitałem. Spółka pierwotnie koncentrowała
się na obrocie węglem i surowcami energetycznymi. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom
rynku i wraz z dynamicznymi zmianami na rynku
energii elektrycznej rozpoczęła działalność w zakresie
obrotu i dystrybucji energii elektrycznej. Obecnie Elektrix
Sp. z o.o. dostarcza energię elektryczną do ponad 70 podmiotów gospodarczych na terenie kraju, w tym dla polskiego przemysłu obronnego, farmaceutycznego oraz cementowego, a liczba potencjalnych klientów decydujących się na współpracę z nami ciągle wzrasta.
Spółka posiada: koncesję na obrót energią elektryczną (nr OEE/356/4439/W/1/2003/MW), koncesję
na dystrybucję energii elektrycznej (nr DEE/30/4439/W/OWA/2006/BH) oraz taryfę energii elektrycznej zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
Firma jest również czynnym uczestnikiem rynku obrotu energią elektryczną na Towarowej Giełdzie
Energii.
Naszym celem jest danie klientom szansy wykorzystania możliwości, jakie wynikają z dowolnego wyboru
dostawcy energii przy jednoczesnym dążeniu do zapewnienia najwyższego standardu obsługi i konkurencyjnego poziomu cen.
Wysiłki Zarządu Spółki w zakresie funkcjonowania na rynku zostały docenione
przez niezależne kapituły poprzez przyznanie certyﬁkatów i wyróżnień np.: „Solidna Firma”, „Złoty Certyﬁkat Rzetelności”.
Dynamika i dalszy rozwój rynku energii elektrycznej sprawia, że ﬁrma stale się rozwija,
umacniając swoją pozycję i jednocześnie
poszukując nowych możliwości zagospodarowania posiadanego potencjału.

ELEKTRIX® Sp. z o.o.
02-611 Warszawa
ul. Krasickiego 19 lok 1
tel./fax (22) 844 71 33; (22) 844 17 65
elektrix@elektrix.com.pl
www.elektrix.com.pl
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Inżynierowie
na wagę złota

Fot. IRENA FOBER (2)

2 marca w Warszawskim Domu Technika NOT odbyła się uroczystość wręczenia
nagród w ramach podsumowania XVII edycji plebiscytu „Przeglądu Technicznego”
o tytuł „Złotego Inżyniera”, przyznawany tym, którzy swą postawą i działalnością
najdobitniej zwracają publiczną uwagę na rolę inżynierów
eremonia wręczenia nagród dla
najlepszych inżynierów minionego roku, wybieranych przez czytelników „Przeglądu Technicznego” w pięciu kategoriach: nauka, nowe technologie, ekologia, jakość i menedżer, przyciągnęła wielu znamienitych gości. Okazja do
świętowania była podwójna, bowiem rozstrzygnięcie siedemnastej edycji plebiscytu
zbiegło się z jubileuszem 145-lecia „Przeglądu
Technicznego – Gazety Inżynierskiej”.

C

Znamienici goście, wybitni laureaci
Na uroczystym ogłoszeniu wyników konkursu, nad którym patronat objęła Federacja
Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT,
zjawili się między innymi minister Olgierd
Dziekoński, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Maciej
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Banach, podsekretarz stanu w Ministerstwie
Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marian Zalewski,
prezes Urzędu Dozoru Technicznego Marek
Walczak. Obecni byli również licznie zgromadzeni przedstawiciele wielu instytucji,
uczelni, firm i środowisk technicznych.
W gronie wybitnych polskich twórców
techniki tradycyjnie znaleźli się zarówno
przedstawiciele nauki, jak i praktycy związani
z różnymi gałęziami przemysłu. Udział
przedstawicieli władz państwowych, a przede
wszystkim duża frekwencja gości, dowodzą,
że po 17 latach plebiscyt „Złoty Inżynier” nabrał dużego znaczenia również poza środowiskiem techników. Minister Zalewski,
gratulując laureatom zwycięstwa, podkreślił,
że ministerstwo przywiązuje dużą wagę do
wszelkich inicjatyw i konkursów, które promują osoby wspierające postęp w całej go-

spodarce, w tym w środowisku wiejskim
i otaczającym rolnictwo przemyśle. Zabierając głos, nie zapomniał skierować słów do
zespołu „Przeglądu Technicznego”, który
w tym roku świętuje niebagatelny jubileusz
145-lecia, jakim może poszczycić się niewiele
pism o równie bogatej tradycji i znaczącej roli
w kreowaniu i promocji postępu technicznego, jaki dokonuje się w Polsce na przestrzeni lat.

Kreatorzy silnej gospodarki
Obok ważnych osobistości życia politycznego i gospodarczego na scenie pojawiła
się w podwójnej roli Ewa MańkiewiczCudny. Prezes ZG FSNT NOT i redaktor
naczelna „Przeglądu Technicznego” zwróciła w swym wystąpieniu uwagę na fakt, iż
kontynuowany od lat plebiscyt jest formą
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uznania dla tych, którzy przekształcali Polskę i jej gospodarkę, a zarazem próbą zwrócenia uwagi społeczeństwa, polityków i mediów na rolę inżynierów w codziennym budowaniu innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki. Bez inżynierów niemożliwe byłoby bowiem podążanie drogą innowacyjno-

ści, do jakiej skłania konkurencyjność rynkowa i przynależność do Unii Europejskiej, czyniąc z niej warunek dynamicznego
rozwoju gospodarki.
– Zrozumienie potrzeby uwzględnienia
w edukacji wychowania technicznego jest mizerne. Trudno to zrozumieć w XXI wieku, gdy

Nagrodzeni w XVII edycji plebiscytu Złoty Inżynier:
„Diamentowy Inżynier”:
• dr inż. Jan Jabłkowski – dyrektor PIAP w Warszawie
„Złoty Inżynier” 2010:
• prof. dr hab. inż. Piotr Wrzecioniarz – Politechnika Wrocławska
• dr inż. Witold Wiśniowski – dyrektor Instytutu Lotnictwa
• mgr inż. Zbigniew Stopa – dyrektor techniczny Kopalni Bogdanka
• mgr inż. Józef Menes – dyrektor Instytutu Chemii Przemysłowej w Warszawie
• mgr inż. Bogdan Pastuszko – PGNiG SA
• prof. dr hab. inż. Czesław Waszkiewicz – profesor SGGW
„Srebrny Inżynier 2010”:
• prof. dr hab. inż. Leszek Orlikowski – Instytut Sadownictwa Skierniewice
• prof. dr hab. inż. Jerzy J. Sobczak – Instytut Odlewnictwa w Krakowie
• mgr inż. Witold Szumarski – Nadleśnictwo Kudypy
• mgr inż. Andrzej Błażejewicz – kierownik w Mondi Świecie n/Wisłą
• mgr inż. Andrzej Czupryński – zarząd ASMET
• mgr inż. Tadeusz Glazer – dyrektor Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji SA
Kategoria „Młody Inżynier”:
• inż. Paweł Skiba – dyrektor handlowy w Clima Medic
• mgr inż. Marcin Warnecki – Instytut Nafty i Gazu w Krakowie
• mgr inż. Mirosław Bas – kierownik Zakładu PCV w Anwil SA
• inż. Antoni Kogut – prezes Resmlecz w Rzeszowie
• mgr inż. Zygmunt Kołek – ZUC METALCHEM
• inż. Piotr Kostro – ETIS w Siedlcach
• mgr inż. Edward Łukosz – firma Łukosz
• mgr inż. Bożenna Mirkowska – technolog w AVA Laboratorium Kosmetyczne
Honorowi Złoci Inżynierowie „Przeglądu Technicznego”:
• mgr inż. Wiesława Galińska – dyrektor Międzynarodowych Targów Poznańskich Sp. z o.o.
• mgr inż. Marek Niedźwiecki – dziennikarz Pr. III Polskiego Radia
• mgr inż. Sebastian Karpiel-Bułecka – lider zespołu Zakopower
Nagroda Dźwignia 2010:
• inż. Marian Pierzchała – właściciel Zakładów Mięsnych Pierzchała
• mgr inż. Janusz Skowroński – prezes Tewes-Bis

otaczający nas świat jest w dużej mierze dziełem techników. To od nich zależy tempo dalszego rozwoju nie tylko Polski, ale całego świata. Wprawdzie wzrosło zainteresowanie studiami technicznymi i zaczęto już doceniać rolę
inżynierów, ale nadal nie pisze się o nich
w czołowych mediach, a politycy nie szukają wśród nich fachowców do różnych doradczych gremiów – ubolewała podczas wystąpienia, wyrażając nadzieję, że historyczne
myślenie, bliższe naszym politykom niż przyszłościowe, pozwoli im dostrzec wielki wkład
rodzimych inżynierów i twórców przemysłu
w rozwój cywilizacji.

Nietechniczne sukcesy inżynierów
Wśród dotychczasowych laureatów, stanowiących pokaźne grono blisko 500 osób,
są zarówno doświadczeni inżynierowie, jak
i młodzi ludzie, dobrze rokujący na przyszłość
polskiej gospodarki. W szacownym gronie
osób uhonorowanych w plebiscycie są także
zdobywcy tytułu „Honorowego Złotego Inżyniera”, którzy dyplom inżyniera odłożyli do
szuflady, a zawodowy sukces odnieśli w innych dziedzinach, odbiegających od wykształcenia technicznego. Nie inaczej było
w przypadku tegorocznych laureatów tej
specjalnej kategorii: Marka Niedźwieckiego,
Sebastiana Karpiela-Bułecki i Wiesławy Galińskiej, realizującej się jako dyrektor grupy
produktów Międzynarodowych Targów Poznańskich Sp. z o.o., którzy dołączyli do listy tak znanych osobowości, jak Jacek Cygan,
Waldemar Dąbrowski, Tadeusz Drozda,
Wiesław Ochman, Waldemar Pawlak, Andrzej
Poniedzielski, Maja Popielarska, Tadeusz
Sznuk, Mariusz Walter.
I
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Jakość i smak doceniane
przez konsumentów
RSM RESMLECZ oferuje swoim klientom bogaty asortyment
wyrobów mleczarskich docenianych zarówno przez klientów,
jak i gremia wielu ogólnopolskich konkursów

Produkty firmy
zeszowska Spółdzielnia Mleczarska
RESMECZ w Trzebownisku koło
Rzeszowa powstała w 1906 roku.
Jest to największa mleczarnia nie
tylko na Podkarpaciu, ale i w całej południowej
Polsce. Obiekty produkcyjno-magazynowe
zajmują powierzchnię blisko ośmiu hektarów.
Spółdzielnia współpracuje z ponad dwoma
tysiącami dostawców, od których skupuje mleko klasy ekstra, spełniające wymagania unijne. Swoim odbiorcom zarówno w kraju, jak
i za granicą oferuje bogaty asortyment, obejmujący ponad 30 rodzajów wyrobów cenionych wśród konsumentów za jakość, niepowtarzalny smak, a przy tym – wolnych od konserwantów i substancji dodatkowych.
Szereg unikalnych receptur, dbałość o wysoką jakość wyrobów oraz wprowadzony System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności zgodny z wymaganiami PN-EN ISO
22 000, oparty o plan HACCP i programy
wstępne (PRP), są gwarancją stałego, wysokiego poziomu produkcji.

R
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Inż. Antoni Kogut, prezes firmy

Zakład produkcyjny

Rzeszowska Spółdzielnia Mleczarska
RESMLECZ od lat jest znana z produkcji
doskonałej jakości wyrobów, czego odzwierciedleniem są liczne nagrody ogólnopolskie, regionalne i targowe. Między innymi: nagroda Stowarzyszenia im. Eugeniusza
Kwiatkowskiego „Polski Producent Żywności”, wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie promocyjnym AGRO-POLSKA, a tak-

że tytuł „Lider Województwa Podkarpackiego”, przyznany przez Izbę PrzemysłowoHandlową.
RSM „RESMLECZ”
36-001 Trzebownisko 931
tel. (17) 86 68 300, fax (17) 86 68 302
resmlecz@resmlecz.pl
www.resmlecz.pl

Obszary działalności:
szkolimy personel instytucji, ﬁrm,
osoby prywatne, studentów w pełnym
zakresie systemów zarządzania, jesteśmy współorganizatorami studiów podyplomowych na prestiżowych uczelniach,
realizujemy
szkolenia
biznesowe,
szkolenia techniczne dla kandydatów
na diagnostów samochodowych oraz
rzeczoznawców, szkolenia doskonalące dla SKP, ogólnopolskie konferencje branżowe,
współpracujemy ze Stacjami Kontroli
Pojazdów, którym oferujemy autoryzację,
przeprowadzenie
weryﬁkacji
stacji, specjalistyczne oprogramowanie komputerowe, m.in. „TÜVPOL dla
SKP” oraz do generowania danych
i przesyłania do CEPIK,
certyﬁkujemy rzeczoznawców samochodowych, a uzyskane certyﬁkaty
kompetencji umożliwiają wpis na listę
rzeczoznawców samochodowych Ministerstwa Infrastruktury. Wykonujemy opinie techniczne z zakresu rzeczoznawstwa samochodowego
i maszynowego z wykorzystaniem
nowoczesnych systemów eksperckich, w tym wyceny wartości, kosztorysy napraw, opinie z zakresu
ruchu drogowego, rekonstrukcje
wypadków i zdarzeń drogowych,
arbitraż, ekspertyzy sądowe i inne,
certyﬁkujemy systemy zarządzania.

Dlaczego warto
z nami pracować?
Nasze atuty to:
• wieloletnie doświadczenie
i obecność na rynku
• uznana marka ﬁrmy
• wybitni eksperci w swojej
branży
• wysoka jakość usług
• konkurencyjna cena

TÜVPOL Sp. z o.o.
ul. Powstańców
Śląskich 5
53-332 Wrocław
www.tuvpol.pl

TÜVPOL Sp. z o.o. to ﬁrma działająca na ogólnopolskim rynku usług
szkoleniowych, technicznych i certyﬁkacyjnych od 1996 roku. Jest częścią międzynarodowej grupy TÜV
Thüringen. Realizujemy europejską
jakość za przystępną cenę.

TARGI STOM

Spawanie
w teorii i praktyce
22 marca tereny Targów Kielce wypełniło ponad 260 wystawców, którzy
zaprezentowali najnowsze rozwiązania technologiczne, maszyny i specjalistyczny
sprzęt do obróbki metali, spawalnictwa i antykorozji. Zainteresowanych nie brakowało,
toteż stoiska przeżywały oblężenie, szczególnie te z nowinkami branżowymi
Fot. TARGI KIELCE (3)

Nagrody i wyróżnienia targów STOM i SPAWALNICTWO 2011
Medale Targów Kielce:
• Instytut Zaawansowanych Technologii
Wytwarzania z Krakowa – za profilometr
warsztatowy PW03BT
• Siemens Sp. z o.o. z Warszawy – za układ
sterowania SINUMERIK 828 D BASIC T
• Trumpf Polska Sp. z o.o. Sp. K.
z Warszawy – za wycinarkę laserową
typ TRULASER 1030
• Yamazaki Mazak Central Europe
Sp. z o.o. Oddział w Polsce z Katowic
– za pionowe centrum obróbkowe
SMART 430A VCS430A
• Instytut Spawalnictwa z Gliwic
– za topnik F60T do lutowania twardego
tytanu w atmosferze powietrza
• Conweld Marek Michalski, Adam
Michalski i Wspólnicy SJ z Gliwic
– za Mini Scanner – urządzenie do kontroli
ultradźwiękowej zgrzein
Wyróżnienia Targów Kielce:
• Archimedes SA z Wrocławia
– za szlifierkę pneumatyczną kątową
SK – 180D9
• DOLFAMEX Sp. z o.o. z Jeleniej Góry
– za frez trzpieniowy DOLFA 1S – SMOOTH
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• ECKERT AS Sp. z o.o. z Legnicy
– za przecinarkę plazmowo-gazową Szafir
z głowicą 3D
• MARCOSTA MTC Sp. z o.o. z Tarnowa
– za znakowarko-grawerkę laserową
Foba VARIO S DP10F
• Zakład Doradztwa Technicznego
i Marketingu TOP Zbigniew Gawkowski
z Poręby – za automatyczną przecinarkę
taśmową MEX-230PSA
• Smart Solutions Robert Kaczmarczyk
z Warszawy – za laserową głowicę
skanującą MMD x 100 firmy NIKON
Medale Targów Kielce za aranżację stoiska:
• AGIE CHARMILLES Sp. z o.o., Raszyn
• Siemens Sp. z o.o. Warszawa
Wyróżnienia Targów Kielce za aranżację
stoiska:
• DMG Polska Sp. z o.o., Pleszew
• Wichary Technologies, Siemianowice Śląskie
• MMC Hardmetal Poland Sp. z o.o., Wrocław
• ENGRAM SC, Frzsytak
• Trumpf Polska Sp. z o.o., Warszawa
• Carl Zeiss Sp. z o.o., Warszawa
• Mahr GmbH, Warszawa
• Sandvik Polska Sp. z o.o., Warszawa

a tegorocznym Salonie Technologii Obróbki Metali STOM
i Międzynarodowych Targach
Technologii i Urządzeń dla Spawalnictwa SPAWALNICTWO zgromadzono ogółem ponad 300 ton profesjonalnego
sprzętu, co daje o 70 ton lepszy wynik niż
w poprzedniej edycji. Ofertę przedstawiły ﬁrmy z 22 państw, w tym liderzy branży z Europy, Azji i Ameryki Północnej. Szczególną
uwagę przyciągały premiery rynkowe, prezentowane przed upowszechnieniem na stoiskach targów. Wśród kilkudziesięciu nowości znalazły się ostatnie osiągnięcia, których
zastosowanie w spawalnictwie może okazać
się przełomowe lub przynajmniej usprawniające funkcjonowanie branży. Oprócz przecinarek, pras, systemów cięcia czy urządzeń
do metalizacji i spawania zaprezentowano
odzież i obuwie ochronne dla odlewników
i spawaczy.
Podczas trzech dni połączone imprezy
wystawiennicze odwiedziło 5 tys. specjalistów
– o ponad 20 proc. więcej niż w ramach ubiegłorocznej edycji. Mieli oni sposobność zapoznać się z najnowszymi osiągnięciami

N

przedsiębiorstw działających w obrębie spawalnictwa, podyskutować o sprawdzonych i przyszłościowych rozwiązaniach oraz kierunkach rozwoju branży. Okazją ku temu były nie tylko rozmowy
z wystawcami, lecz także odbywające się na stoiskach pokazy najnowszych metod spawania i zastosowania maszyn oraz prezentacje sprzętu. Stałym punktem programu targów były towarzyszące im
konferencje, tym razem poświęcone Wschodniemu Klastrowi Obróbki
Metali i nowościom MK MORSE z USA – światowego lidera w produkcji bimetalicznych pił taśmowych oraz akcesoriów do elektronarzędzi.
Poza przedsiębiorcami oferującymi najnowsze technologie,
obrabiarki, maszyny i narzędzia oraz materiały stosowane do obróbki
metali i blach stoiska na targach miały również instytucje, stowarzyszenia, jednostki badawczo-rozwojowe i wydawnictwa branżowe, których przedstawiciele służyli swoją wiedzą i zachęcali do współpracy przedstawicieli biznesu.
Tradycyjnie wydarzeniom targowym towarzyszyła uroczysta
gala, połączona z wręczeniem nagród za najlepsze produkty prezentowane podczas targów i wzorową aranżację stoisk, dostosowaną do strategii promocyjnej oferty, po której to ceremonii laureaci, wystawcy i goście kontynuowali rozmowy w mniej oficjalnych
warunkach.
O randze targów i wysokim poziomie merytorycznym spotkania branżowego świadczy patronat honorowy ministra gospodarki
oraz współpraca merytoryczna z Politechniką Świętokrzyską, Politechniką Radomską i Instytutem Zaawansowanych Technologii Wytwarzania, jak również z Instytutem Spawalnictwa z Gliwic i Polską
Izbą Spawalniczą z Warszawy.
I

Archimedes SA jako jedyny polski producent i dostawca ręcznych
profesjonalnych narzędzi z napędem pneumatycznym:
• szliﬁerek prostych, kątowych, pionowych
• szliﬁerko-trezarek
• frezarek
• młotów wyburzeniowych, młotków ścinaków,
kliniaków, skrobaków
• ubijaków formierskich
• motoreduktorów
• wiertarek, wkrętaków
• gwintownic.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom użytkowników, ﬁrma modernizuje swoje wyroby w zakresie poprawy bezpieczeństwa,
współczynnika mocy do masy, trwałości oraz niezawodności, co
wydatnie skraca czas trwania procesów obróbczych oraz obniża
koszty ich realizacji, poprawiając przy tym komfort pracy operatorów. Szliﬁerkę pneumatyczną kątową SK-180D9 wyróżniono na targach STOM 2011 w Kielcach.
ARCHIMEDES SA
ul. Robotnicza 72
53-608 WROCŁAW
tel. 71 782 71 23;25
fax 71 373 59 30
marketing@archimedes.com.pl
www.archimedes.com.pl

Zakład Doradztwa Technicznego i Marketingu
ul. Przełęcz 31, 42-480 Poręba
tel. (32) 677 41 30, fax (32) 677 41 39

Firma „TOP” powstała w 1994 roku w Porębie – znanej w Polsce i na
świecie z ponad 200-letniej tradycji w budowie obrabiarek. W oparciu
o wiedzę naszych doświadczonych specjalistów ﬁrma wykonuje szeroki
asortyment obrabiarek o wysokiej jakości, trwałości i niezawodności.
Świadczymy doradztwo techniczne pomagając w najefektywniejszym
doborze i eksploatacji obrabiarek. Oferujemy szeroki zakres wyposażeń
i narzędzi, dostosowujemy maszyny do indywidualnych potrzeb klientów. Wykonujemy niezbędne oprzyrządowanie, uruchamiamy i wdrażamy je do produkcji wraz z nowymi technologiami, zapewniając szybki
serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Realizujemy dostawy kompleksowe aż do pełnego uzbrojenia stanowiska pracy w narzędzia oraz
pomocne i niezbędne wyposażenia łącznie ze szkoleniem obsługi i wdrożeniem do produkcji.
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Światowa technologia
już w Polsce!
Aby ﬁrma mogła się rozwijać, konieczne jest inwestowanie w nowoczesne rozwiązania
technologiczne. Projekt-Pol z Sosnowca zdecydował się na wdrożenie w swoim parku
maszynowym innowacyjnego urządzenia ﬁrmy ECKERT – przecinarki laserowej Laser
Fiber. O czynnikach, które wpłynęły na pojęcie takiej decyzji, wynikających z tego
korzyściach oraz strategii pozwalającej na utrzymywanie konkurencyjnej pozycji
na rynku rozmawiamy z Alfredem Gazy, właścicielem ﬁrmy Projekt-Pol

Alfred Gazy, właściciel firmy Projekt-Pol z Sosnowca
Co skłoniło państwa do zakupu przecinarki laserowej pracującej w najnowszej
technologii?
– Każda firma chce się rozwijać, a żeby
to uczynić należy inwestować w nowe rozwiązania technologiczne. Dla naszego przedsiębiorstwa takim właśnie rozwiązaniem
okazało się wdrożenie nowoczesnej przecinarki laserowej Laser Fiber.
Jak zmieniła się ekonomia pracy? Czy
maszyna spełnia założenia, jeśli chodzi o wydajność i oszczędność?
– Zakładaliśmy, że decydujemy się na zakup maszyny dla cięcia stali czarnej do grubości 16 mm, stali nierdzewnej do grubości
8 mm oraz miedzi i jej stopów, a także aluminium do 6 mm i z sukcesem udało nam się
to założenie spełnić – przy aktualnie przecinanych grubościach osiągamy zakładaną
wydajność. Zwraca uwagę również niska
energochłonność stanowiska. W wyniku
przeprowadzonych przeze mnie pomiarów zapotrzebowanie na energię całego stanowiska,

110 Fakty

Firma Eckert z Legnicy kolejny raz udowodniła, że polskie firmy stać na działania i produkty innowacyjne w skali światowej. Po przecinarce wodno-plazmowej Combo, którą
wprowadziła jako pierwsza na świecie, przecinarka Diament Fiber jest kolejną
maszyną, która wyznacza światowe kierunki rozwoju. Lasery światłowodowe
z pewnością wyprą z rynku droższą i mniej efektywną technologię CO2 – pomimo
starań wielu producentów, aby tę technologię nie tylko kontynuować, ale i promować.
Podobnie jak do historii przeszły telewizory CRT na rzecz LCD i obecnie LED.

to znaczy przecinarki z rezonatorem, filtrowentylatora i tak dalej, okazało się, że nie przekroczyło ono 20 kW. W porównaniu ze znanymi mi wartościami tradycyjnych laserów,
wartość uzyskana przy tym pomiarze jest trzykrotnie mniejsza niż laserów CO2.
Jakie korzyści firma może odnotować już
dziś dzięki wdrożeniu maszyny?
– Dzięki temu, że posiadamy własną
przecinarkę laserową, jesteśmy znacznie
bardziej niezależni. Możemy zapewnić wyśrubowane terminy naszym stałym klientom
oraz zwiększyć rentowność kontraktów
przez obniżenie kosztów cięcia. Obecnie jako
firma poszukujemy zleceń w cięciu mate-

riałów refleksyjnych, w których widzimy
szanse na rozwój naszego przedsiębiorstwa – w moim odczuciu to bardzo obiecujący rynek. Dzięki zakupionej maszynie
możemy zaoferować zaopatrzenie przemysłu elektrotechnicznego poprzez cięcie materiałów dotąd nieosiągalnych dla innych
technologii, takich jak mosiądz oraz stopy
miedzi. Oczywiście maszyna była kupiona
dla własnych potrzeb produkcyjnych, i tu sobie życzę jak największego obłożenia, ale przy
obecnej wydajności pracy okazuje się, że możemy planować szersze działania i wykorzystać moce produkcyjne również w usługach dla firm zewnętrznych. To dla nas ko-
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lejna możliwość rozwoju i korzyść z inwestycji. Możemy poważnie planować rozwijanie przedsiębiorstwa w zakresie świadczenia usług dla firm zewnętrznych poprzez kompleksową realizację zleceń wycinania i gięcia elementów. Już teraz myślimy
o zainwestowaniu w dodatkowe urządzenia
do spawania i montażu.
Dlaczego zdecydował się pan na polską
firmę? Istnieje wiele możliwości wyboru producenta maszyn do cięcia.
– W mojej opinii nasze krajowe produkty nie odbiegają jakością od produktów zagranicznych, na przykład włoskich czy niemieckich. Dotyczy to wielu gałęzi przemysłu,
również przecinarek. Moja firma też eksportuje swoje produkty i dzięki temu mam świadomość, jak ważne jest aktywne wspieranie,
a w rezultacie umacnianie polskich marek na
rynku europejskim.
Wciąż zbyt mało osób w Polsce zdaje sobie sprawę z tego, jak wielkie znaczenie dla
dobra całej krajowej gospodarki mają nasze
indywidualne, konsumenckie wybory. Kupując
polskie maszyny i urządzenia, zamiast – przykładowo – niemieckich, wspieramy rozwój rodzimego przemysłu. Oczywiście będąc patriotą, nie przestaję być przedsiębiorcą – myślę ekonomicznie, a w związku z tym jakość
wyrobu również ma dla mnie bardzo duże
znaczenie. Gdy trafiłem do polskiej firmy
ECKERT, która produkuje maszyny na europejską saklę, wiedziałem, że mogę jej zaufać
przy tym projekcie.
Jaki wpływ na podjęcie decyzji o zakupie tak nowoczesnej przecinarki miała możliwość zdobycia na ten cel środków z Unii Europejskiej?
– Nie będę ukrywał, że dotacje unijne bardzo pomogły mi w podjęciu decyzji o reali-

zacji tej inwestycji. Udało nam się uzyskać
środki zgodnie z procedurą, wykorzystując
fakt, że technologia światłowodowa użyta
w zakupionej przeze mnie przecinarce jest technologią innowacyjną. Dzięki dokumentom potwierdzającym ten fakt, które otrzymałem od
niezależnej instytucji jaką jest Naczelna Organizacja Techniczna, udało się poprzeć
wniosek w ujęciu innowacyjności i dostosować go do wymagań unijnego projektu.
Jak przebiegła transakcja zakupu maszyny i czy zaobserwował pan jakieś problemy podczas wdrażania technologii?
– Przekonała mnie konkurencyjna cena
oraz fachowe doradztwo przedstawicieli firmy ECKERT. Jako przedsiębiorca dobrze
wiem, jak trudno jest przy tak dużej konkurencji wprowadzić na rynek nowy produkt,
a oni jako jedyni profesjonalnie przedstawili mi zalety tego urządzenia. Montaż przebiegł sprawnie i bez komplikacji. Kompaktowo zbudowana maszyna została szybko zainstalowana i uruchomiona. Otrzymanie
bazy danych parametrów cięcia od producenta dało mi podstawy do pracy, jednak
głównym plusem jest dla mnie ciągła współpraca z technologami firmy ECKERT, którzy wciąż rozwijają bazę danych, ulepszając
technologię cięcia oraz poszerzając bazę
o nowe materiały pojawiające się na rynku
metalowym. Aktualizacje trafiają do mnie na
bieżąco. Ten fakt bardzo cieszy, gdyż z doświadczenia wiem, że użytkownicy po odbiorze zakupionego sprzętu często są pozostawiani sami z maszyną – bez wsparcia
technicznego ze strony producenta. Muszą
samodzielnie wdrażać się w pracy na nowym
urządzeniu i tworzyć nowe rozwiązania. To
zawsze opóźnia produkcję, generując straty
i dodatkowe koszty.

Jak wyglądała jakość ciętych detali w porównaniu z innymi zagranicznymi firmami,
które posiadają w swojej ofercie lasery w technologii światłowodowej?
– Przed zakupem maszyny zleciłem
próbki cięcia na dwóch różnych maszynach,
z oczywistych względów nie będę przytaczał
nazw firm. Mogę tylko zdradzić, że jestem zadowolony z dokonanego wyboru. Przy mocy
maszyny, którą posiadam (1,5 kW) udało się
wyciąć elementy z blachy nierdzewnej o grubości nawet 10 mm. Elementy o grubości
6 czy 8 mm jakościowo spełniają moje oczekiwania.
W jaki sposób nowa inwestycja wpłynęła
na konkurencyjność firmy?
– Przede wszystkim zmniejszenie kosztów
eksploatacyjnych przecinarki. Ma to bezpośredni wpływ na koszt całkowity wykonania danego zlecenia, a jak przecież wszyscy wiemy,
obecnie na rynku wygrywa ten, kto jest w stanie zaproponować niższą cenę wykonania
usługi bez utraty jakości. Dzięki przecinarce
laserowej Fiber moja firma osiągnęła bardzo
konkurencyjną pozycję w stosunku do firm,
które mają lasery już od kilku lat. Czas cięcia
na tej innowacyjnej maszynie jest znacznie
krótszy od czasu, w jakim wykonywane były
te same działania przy użyciu tradycyjnych laserów CO2, a jednocześnie towarzyszy temu
wyższa jakość i niższe koszty użytkowania. Co
ciekawe, obserwuję spore zainteresowanie
możliwościami zakupu tego typu maszyny ze
strony innych firm. Często jestem pytany o jakość cięcia i wsparcie producenta. Widać, że
coraz więcej przedsiębiorców zdaje sobie
sprawę z korzyści, jakie niesie inwestowanie
w nowoczesne technologie.
Rozmawiał Andrzej Pazdyk
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Trwałe i elastyczne

Dynamika rozwoju polskiego rynku spawalniczego na pewno spadnie, ale to
nie może być głęboki kryzys – informował w roku 2009 portal eGospodarka.
– Branża wspinała się wolno, to i spadać będzie powoli. Gospodarka spowolniła,
w niektórych branżach wyraźnie odczuwalny jest kryzys, objawiający się między
innymi zmniejszoną liczbą kontraktów, a co za tym idzie ograniczeniem
zamówień na sprzęt specjalistyczny
112 Fakty
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adło też pytanie: czy dekoniunktura ma poważny wpływ na sytuację
dynamicznie rozwijającej się dotąd
branży spawalniczej w Polsce? Odpowiedź brzmiała pocieszająco: nie jest to na
razie sytuacja grożąca drastycznymi zahamowaniami w działalności największych
ﬁrm.

P

znaleźli się dostawcy sprzętu i materiałów spawalniczych dla branży motoryzacyjnej czy budownictwa, ale były też sektory gospodarki,
które wcale nie zwalniały, starając się wykorzystać ten okres jako okazję i taniej inwestować. Firmy branży spawalniczej musiały
więc okazać się trwałe i elastyczne, jak ich wyroby.

Niepokojące sygnały

Drugi oddech

Pierwsze informacje o ostrożnych zamówieniach, a nawet ich poważnym zmniejszeniu, docierały do producentów i dystrybutorów materiałów i urządzeń spawalniczych
jesienią 2008 roku. Uczestnicy październikowych targów Interwelding w Sosnowcu
twierdzili, że nie odczuwają dekoniunktury, a jednocześnie wyrażali poważne obawy związane z ewentualnym
rozwojem sytuacji. I stało się – kryzys
dotknął te branże, które są stałymi odbiorcami sprzętu spawalniczego: budownictwo, przemysł stoczniowy, producentów AGD, taboru drogowego
i kolejowego, a przede wszystkim przemysł motoryzacyjny wraz z firmami zaplecza i poddostawcami.
– W branży spawalniczej dekoniunkturę najpierw odczuły firmy wykonujące bezpośrednie usługi – powiedział Daniel Wiśniowski, dyrektor
handlowy w ESAB Sp. z o.o. w Katowicach. – My dopiero pod koniec roku
zanotowaliśmy spadkowe tendencje
w sprzedaży materiałów i urządzeń.
Generalnie rok 2008 zakończyliśmy wynikiem porównywalnym z 2007 rokiem,
najlepszym w ostatnich latach dla
spawalnictwa.
Najwięksi producenci urządzeń
i materiałów spawalniczych sprzedają
swoje produkty do sieci dystrybucyjnej,
więc w pierwszym okresie dekoniunktury dzielą się ryzykiem ze sprzedawcami. Ci, nawet w ciężkich czasach, muszą kupować na tzw. stan magazynowy, by zapewnić pełny asortyment produktów, zamrażając w ten sposób swoje środki i ryzykując, że jeżeli sprzedaż
bieżąca się zmniejszy, wpływy mogą
mieć dopiero w przyszłości.
W większości przypadków to dystrybutorzy brali na swoje barki kłopoty, wynikające ze zmian w sytuacji
rynkowej. Dopiero w drugim etapie
skutki dekoniunktury przeszły na producentów. Oczywiście, wtedy w grę
wchodzą korekty w umowach handlowych, intensyfikacja marketingowa,
zmiany cen i marż. Trzeba też dodać,
że na szczęście gorszy okres przypadł
na miesiące tradycyjnie najsłabsze
w branży spawalniczej.
W roku 2009 przedstawiciele firm
spawalniczych mówili o spadku sprzedaży rzędu 20 proc. W gorszej sytuacji

Lepsze wieści nadeszły wkrótce. Jerzy Dudała na łamach „Nowego Przemysłu” stwierdził, że widać symptomy ożywienia, choć maszyny i urządzenia spawalnicze wciąż sprzedaje się z niskimi marżami. W wyniku światowego kryzysu spawalnictwo, jako branża ści-

śle związana z produkcją i sprzedażą stali, odnotowało poważny spadek.
– W niektórych krajach nawet 40-procentowy – powiedział Zbigniew Pawłowski,
menedżer do spraw sprzedaży Lincoln Electric Bester. – Rok 2009 był bardzo trudny dla
sprzedawców produktów spawalniczych.
Według niego, w Polsce zapaść w tej
branży nie była bardzo głęboka. I to mimo
upadku tak znaczących odbiorców materiałów spawalniczych, jak stocznie, mimo
zmniejszenia produkcji przemysłu samochodowego, mimo zastoju w ciężkim transporcie i w budownictwie oraz w przedsiębiorstwach oferujących maszyny budowlane i konstrukcje stalowe.
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W kraju zauważyć można jednak postęp
w kilku kluczowych branżach, zwłaszcza
w energetyce, transporcie, w przedsiębiorstwach produkujących konstrukcje stalowe
oraz w budownictwie drogowym. Nieco gorzej jest tam, dokąd trafiają półprofesjonalne urządzenia spawalnicze. W firmach spawalniczych panuje więc przekonanie, że
wkrótce sprzedaż znowu będzie tak rosła; tak
jak było to w latach 2005-2008.
Przedstawiciele branży spawalniczej powtarzają, że przedsiębiorstwa przemysłowe inwestują teraz niezmiernie ostrożnie. Także rzemiosło kupuje mniej maszyn i urządzeń
spawalniczych.
Rok 2010 był znacznie lepszy od poprzedniego. Widać to choćby po tym, że producentom materiałów spawalniczych często
brakowało w magazynach towaru na sprzedaż. Zredukowano bowiem moce produkcyjne
i jeszcze nie zwiększono ich do poziomu odpowiadającego obecnemu zapotrzebowaniu.
– Ożywienie na rynku widać między innymi w segmencie konstrukcji stalowych – powiedział Daniel Wiśniowski, dyrektor handlowy w katowickiej spółce Esab. W porównaniu z rokiem 2009 Esab odnotował 10–12procentowy wzrost sprzedaży urządzeń i materiałów spawalniczych.
A zatem rzeczywiście jest lepiej. Na przykład w Stoczni Gdańskiej ruszyła produkcja
elementów farm wiatrowych. Aktywność wy-

kazuje szereg prywatnych firm, które w stoczni wynajmują tereny. One także potrzebują
maszyn i materiałów spawalniczych. Ożywienie odnotowano ponadto w branży motoryzacyjnej.
Niektóre fabryki silników mają budżety
wyższe o około 30 proc. w stosunku do ubiegłego roku. – Nasze zapotrzebowanie na
materiały spawalnicze jest obecnie większe

W branży spawalniczej nie brak jednak
głosów narzekania na import materiałów
i maszyn spawalniczych z Chin. Tam, gdzie
jakość przegrywa z ceną, chińskie wyroby cieszą się coraz większą popularnością.

Teraz do przodu
– Wszystko wskazuje na to, że kryzys mamy
za sobą – stwierdził Mirosław Tabaczkiewicz,

W branży spawalniczej nie brak jednak głosów
narzekania na import materiałów i maszyn
spawalniczych z Chin. Tam gdzie jakość
przegrywa z ceną, chińskie wyroby cieszą się
coraz większą popularnością
– przyznał Wiesław Chmielak, zastępca dyrektora Zakładu Wyrobów Stalowych
w Siedlcach, który należy do grupy Polimex-Mostostal i dodał: – Pozyskujemy już kontrakty na przyszłość.
Również Robert Wojdyna, prezes zarządu Konsorcjum Stali, pozytywnie oceniał ożywienie na rynku konstrukcji stalowych, które w oczywisty sposób przekłada się na
większe zapotrzebowanie na materiały spawalnicze. – W naszej branży odczuwamy skutki ożywienia w budownictwie – powiedział.
– Mamy zakład w Radomiu, produkujący konstrukcje stalowe. Pracuje na pełnych obrotach.

dyrektor Polskiej Izby Konstrukcji Stalowych.
– Rynek ożywił się, poprawiła się sytuacja w budownictwie przemysłowym, ruszyła budowa
hoteli, stadionów i wielu innych inwestycji infrastrukturalnych. Na polski rynek wracają inwestorzy zagraniczni. To powoduje, że zdecydowanie lepiej zapowiada się przyszły rok dla
naszej branży. Wzrasta liczba zamówień w sektorze budownictwa przemysłowego i ogólnego, w energetyce i budownictwie kolejowym.
To oznacza, że w perspektywie najbliższych lat
popyt na konstrukcje stalowe będzie coraz większy.
Opr. CR

Medalowe rozwiązanie
Krakowski Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania został
uhonorowany Złotym Medalem podczas tegorocznych targów STOM
za przenośny proﬁlometr warsztatowy z transmisją bezprzewodową PW03BT
nstytut Zaawansowanych Technologii
Wytwarzania w Krakowie (dawniej Instytut Obróbki Skrawaniem) jest instytutem naukowo-badawczym, specjalizującym się w technologiach obróbki
skrawaniem i ściernej, technologiach niekonwencjonalnych, inżynierii materiałowej,
metrologii technicznej, montażu i automatyzacji procesów wytwarzania, procesów
pakowania substancji płynnych i stałych.
IZTW prowadzi prace ukierunkowane na
badanie i wdrażanie innowacji oraz ocenę
zgodności wyrobów z dyrektywami UE
(Instytut jest jednostką notyﬁkowaną w UE
– nr 1455), badania i certyﬁkację wyrobów
i usług. Posiada certyﬁkat systemu zarządzania jakością, zgodnie z normą PN-EN
ISO 9001:2001.
Jednym z wyrobów IZTW jest nagrodzony Medalem na targach STOM 2011
w Kielcach profilometr warsztatowy PW03BT,
który pracuje w technologii bezprzewodo-
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Profilometr warsztatowy PW03BT
wej komunikacji typu Bluetooth. Przyrząd
przeznaczony jest do pomiarów parametrów
chropowatości i profilu pierwotnego powierzchni w warunkach warsztatowych
oraz do pomiarów kontrolnych chropowatości powierzchni w izbach pomiarowych.
Jest łatwy w obsłudze, przy równoczesnym

bogactwie zakresu analizy. Zastosowanie komunikacji bezprzewodowej zwiększa mobilność wykonywania pomiarów i drukowania wyników poza stanowiskiem pomiarowym i umożliwia pracę urządzeń
w odległości do 10 m od stanowiska pomiarowego. Jest to bardzo korzystne w przypadku pomiarów dużych przedmiotów
poza stanowiskiem pomiarowym, gdy ich
masa i gabaryty nie pozwalają na transport.
Możliwe jest wykonanie pomiarów na przykład na obrabiarce, na dużych gabarytowo
przedmiotach (duże korpusy, zbiorniki, kotły) – na ich powierzchniach wewnętrznych
i zewnętrznych. Zestaw podstawowy profilometru PW03BT składa się z zespołu napędowego, który przesuwa indukcyjną głowicę pomiarową ze ślizgaczem i ostrzem
diamentowym po mierzonej powierzchni
oraz palmtopa lub laptopa.
www.ios.krakow.pl

ODPOWIEDZIALNY PRACODAWCA – LIDER HR

Jeśli pracodawca,
to odpowiedzialny
Ogólnopolski program Odpowiedzialny Pracodawca – Lider HR 2011 wskazuje ﬁrmy,
w których polityka personalna jest najbliższa ideału, a przez to godna popularyzacji
aureaci programu śmiało mogą
świecić przykładem w zakresie strategii i przyjętych rozwiązań w obszarze human resources. Dzięki
udziałowi w programie stawiani są za wzór
jako przykłady tych, którym najlepiej udaje
się realizować godne naśladowania założenia w zakresie polityki personalnej, bez
uszczerbku dla biznesowego wymiaru działalności.
Program adresowany jest do wszystkich
podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie Polski, które czują się na
siłach rywalizować, gdy w grę wchodzi troska o warunki pracy stworzone podwładnym
i rozwój pracowników. Kandydujące firmy
poddawane są bowiem ocenie pod kątem szeroko rozumianej jakości zatrudnienia, na
którą składają się takie czynniki, jak prze-
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strzeganie prawa pracy i przepisów BHP, dynamika zatrudnienia i rozwoju kadry, realizowany system motywacyjny oraz oferowane możliwości podnoszenia kwalifikacji przez
pracowników, jak również reputacja przedsiębiorstwa i jego aktywność na rzecz społeczności lokalnej.
Tytuł „Odpowiedzialny Pracodawca 2011” wskazuje nie tylko na wzorcową postawę wobec pracowników i kontrahentów,
lecz także na produktywność, kreatywność
i innowacyjność prowadzonej przez uhonorowanego przedsiębiorcę działalności. Oznacza to, że przyznany tytuł wpływa na wzmocnienie konkurencyjności firmy na rynku pracy, a zarazem pozwala dołączyć do grona najlepszych pracodawców w Polsce.
Zarówno uczestnicy, jak i laureaci programu, uznani za najlepszych pracodawców

ul. Wapienicka 36, 43-382 Bielsko-Biała
tel. (33) 827 34 00, fax. (33) 818 26 14
biuro@pojazdyspecjalne.com.pl
www.pojazdyspecjalne.com.pl
W ofercie:
• pojazdy ratowniczo-gaśnicze wszystkich klas
• pojazdy ratownictwa wodnego, chemicznego
i technicznego
• pojazdy specjalistyczne dla policji, wojska, służb
medycznych, leśnych, więziennictwa, straży granicznej
• agregaty gaśnicze, kontenery zaporowe
i przeciwpowodziowe
• wycinanie elementów metalowych na wycinarce wodnej
WaterJET oraz wycinarce plazmowej CNC
Nasze produkty użytkowane są m.in. przez: straże
pożarne Polski, Czech, Słowacji, Litwy, Ukrainy,
Rosji, Białorusi, Mołdawii, Niemiec, Francji, Algierii; Policję, wojsko, PKN ORLEN, PGNiG SA, Elektrownię Atomową Temelin (Czechy).
Firma jest laureatem wielu prestiżowych nagród i tytułów,
w tym: Innowacja roku 2010, DEFENDER 2010, Regionalny Lider
Innowacji i Rozwoju 2010, Gazele Biznesu, EURO-PARTNER,
„EDURA 2009, „Lider Polskiego Exportu 2009”, „Solidny Pracodawca Śląska 2009”.

w Polsce, są w czasie jego trwania prezentowani są na łamach „Strefy Biznesu” – dodatku
do „Dziennika Gazety Prawnej” oraz na
portalu www.strefa-biznesu.com.pl. Na podstawie nadesłanych zgłoszeń, weryfikując
i analizując zawarte w nich dane, kapituła wyłania spośród uczestników programu laureatów, którzy otrzymują tytuł i godło promocyjne „Odpowiedzialny Pracodawca – Lider HR”, zyskując prawo do posługiwania się
nimi w działaniach promocyjnych i marketingowych, co sprzyja dalszemu rozwojowi firmy, dając świadectwo wiarygodności i solidności firmy. Co więcej, zdobyte wyróżnienie sprzyja pozyskiwaniu nowych pracowników, ponieważ jest dla osób szukających zatrudnienia wyraźnym sygnałem, że potencjalnemu pracodawcy warto zawierzyć.
I

ODPOWIEDZIALNY PRACODAWCA – LIDER HR

Dobry kierunek
polityki personalnej
Rozmowa z Jerzym Grelą, dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki
Wodnej w Krakowie, uhonorowanym tytułem „Odpowiedzialnego Pracodawcy
– Lidera HR 2011” za efektywną politykę kadrową
Jak przyjmuje pan wyróżnienie w postaci
przyznanego Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej w Krakowie tytułu „Odpowiedzialnego Pracodawcy – Lidera
HR 2011”?
– Otrzymanie tytułu „Odpowiedzialny
Pracodawca – Lider HR 2011” jest dużym wyróżnieniem, a w przypadku RZGW w Krakowie tytuł ten ma szczególną wartość, ponieważ jesteśmy jednostką finansowaną z budżetu państwa i nieustannie borykamy się
z problemem zapewnienia dostatecznych
środków na realizację naszych podstawowych
zadań. To także poprawa wizerunku instytucji,
między innymi na rynku pracy, oraz potwierdzenie, że przyjęta polityka personalna
przynosi zamierzone efekty i zmierza w dobrym kierunku.
Dzięki autentycznemu zaangażowaniu
pracowników firma prowadzi szeroką działalność. Jak pokrótce przedstawiłby pan jej
zakres?
– Główną rolą RZGW jest realizowanie
w obszarze swego działania głównych celów
współczesnej polityki wodnej, a więc zarządzanie zasobami wodnymi, które ma służyć
kształtowaniu i ochronie zasobów wód powierzchniowych, podziemnych i ekosystemów wodnych, zgodnie z wymogami Ramowej Dyrektywy Wodnej. Rezultatem tych
działań jest osiągnięcie i utrzymanie dobrego
stanu wód, tworzenie warunków dla zaspokojenia uzasadnionych potrzeb ludności
i gospodarki, w tym przemysłu, rolnictwa, żeglugi, energetyki wodnej i rekreacji, przy poszanowaniu zasad zrównoważonego rozwoju użytkowania wód, oraz ochrona ludzi
i mienia przed zagrożeniami, jakie mogą wystąpić w wyniku zjawisk ekstremalnych,
choćby powodzi, suszy. Obecnie zatrudniamy ponad 700 osób, realizując zadania
w regionach wodnych Górnej Wisły, Dniestru i Czarnej Orawy na obszarze 5 województw południowo-wschodniej części kraju. RZGW w Krakowie pełni także rolę administratora dużych obiektów hydrotechnicznych, rzek i potoków oraz inwestora
obiektów gospodarki wodnej.
Firmę cechuje duża dbałość o rozwój
pracowników, ich kompetencji i umiejętności. Proszę przybliżyć tę sferę państwa działań.
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W dzisiejszym szybko zmieniającym się otoczeniu
konieczne jest zatrudnianie najlepszych pracowników
na rynku pracy, a także ich nieustanne szkolenie,
rozwijające kompetencje i umiejętności
– W dzisiejszym szybko zmieniającym się
otoczeniu konieczne jest zatrudnianie najlepszych pracowników na rynku pracy, a także ich nieustanne szkolenie, rozwijające kompetencje i umiejętności. Ponieważ wykonujemy
bardzo odpowiedzialne zadania, związane
między innymi z ochroną przeciwpowodziową, w ostatnich latach szczególny nacisk
kładziemy na wzmocnienie działu HR i rozwój „miękkich” narzędzi zarządzania personelem. Odpowiedzialne podejście do polityki personalnej daje nam gwarancję ciągłego
rozwoju pracowników.
Jaki wpływ na rozwój firmy mają pracownicy? W jaki sposób przyczyniają się do
sukcesu przedsiębiorstwa?
– Przede wszystkim udało nam się osiągnąć stosunkowo małą fluktuację kadr. Cennych i doświadczonych pracowników wspomagamy młodą i bardzo dobrze wykształconą
kadrą. Obowiązująca od lat kultura organizacyjna, dobra atmosfera pracy, opierająca się
na wzajemnym szacunku z powodzeniem niwelują różnice pokoleniowe. Osiągnięta rów-

nowaga ma bardzo korzystny wpływ na rozwój instytucji i owocuje wieloma sukcesami,
jakie osiągnęliśmy w ostatnim okresie.
Panie Dyrektorze, jak będzie wyglądała przyszłość firmy? Z pewnością nie brakuje
panu pomysłów na jej dalszy rozwój…
– W najbliższych latach planujemy zakończyć budowę Zbiornika Wodnego
w Świnnej Porębie. To obecnie nasza największa inwestycja. Ponadto, w niedalekiej perspektywie, będziemy wdrażać postanowienia
Dyrektywy Powodziowej, a zwłaszcza jej
elementy, takie jak plany zarządzania ryzykiem
powodziowym. Kolejne zadania to monitorowanie wdrażania działań zapisanych w programie wodno-środowiskowym kraju. Będziemy też opracowywać warunki korzystania z wód regionów wodnych i zlewni, które
będą istotnym narzędziem prowadzenia polityki wodnej. Aby sprostać powyższym zadaniom, musimy nieustannie podnosić kwalifikacje pracowników.
Rozmawiał Piotr Danilczuk

LEW BIZNESU

Jakość – lwia część sukcesu
„Najwyższa Jakość Gwarancją Sukcesu” – pod takim hasłem upłynęła I edycja
plebiscytu Lew Biznesu, zorganizowanego przez Europejskie Centrum Jakości
i Promocji Regionalnej. Powody do dumy mają 33 zwycięskie przedsiębiorstwa,
które najlepiej wychodzą naprzeciw oczekiwaniom klientów i kontrahentów,
traktując jakość jako wartość nadrzędną swej działalności
uropejskie Centrum Jakości i Promocji od 1998 roku wspiera ﬁrmy
w działaniach ukierunkowanych
na doskonalenie jakości. Początkowo pomoc koncentrowała się głównie wokół pozyskiwania doﬁnansowania z funduszy
unijnych w zakresie wdrażania systemów jakościowych ISO i HACCP. Zespół Centrum
prowadził szkolenia informacyjne oraz praktyczne, służące opanowaniu sztuki skutecznego aplikowania o środki unijne poprzez prawidłowe przygotowanie niezbędnej dokumentacji. Z czasem, w miarę jak rosło zainteresowanie usługami ECJiPR oraz tematyką jakości ze strony ﬁrm coraz bardziej świadomych wymogów rynku, działania Centrum
obrały kierunek promocji i wyróżniania jakościowych liderów, których usługi i wyroby
reprezentują najwyższy poziom.
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Laureaci nagrody Lew Biznesu 2010

Hotel Klimek SPA ****
Relaks w Beskidzie Sądeckim
- Aqua Park
- Wellness&SPA
- Sale konferencyjne
- Night Club
- Bilard, kręgle, grota solna
- Kort tenisowy
- Boisko do piłki plażowej
- Monitorowany parking
Hotel Klimek SPA ****
Złockie 107, 33-370 Muszyna
tel. 18 477 82 22, fax 18 477 71 82
recepcja@hotel-klimek.pl
marketing@hotel-klimek.pl
www.hotelklimek.pl
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Lwy Biznesu debiutują
Kontynuacją tak ukierunkowanych działań, prowadzących do jak najlepszego wykorzystania potencjału polskich przedsiębiorstw na rynku europejskim poprzez tworzenie wspólnych programów wspierających bezpieczeństwo człowieka, ekofilozofię
i projakościowe postawy, jest najnowsza
inicjatywa naukowców i praktyków skupionych w Europejskim Centrum Jakości. Zainaugurowana w tym roku rywalizacja o nagrodę Lwa Biznesu pokazuje, że świadomość
roli jakości w budowaniu marki i rynkowej
pozycji jest wysoka. Nie brakuje firm, które
śmiało poddają się ocenie, znając swoje atuty i ciesząc się zaufaniem ze strony klientów
oraz partnerów biznesowych, którzy cenią ich
rzetelność i wysoki poziom oferty oraz obsługi.
10 lutego w Hotelu Marriott w Warszawie oficjalnie ogłoszono zwycięzców za
rok 2010. Tym samym zgromadzeni na uroczystości goście poznali pierwszych laureatów
plebiscytu Lew Biznesu – przedsiębiorstwa
szczególnie wyróżniające się dbałością
o najwyższą jakość oferowanych wyrobów
i usług, wysokimi standardami bezpieczeństwa
oraz wysoką świadomością ekologiczną, za
którą idą nowatorskie rozwiązania prośrodowiskowe. Punktem kulminacyjnym ceremonii było wręczenie najlepszym Statuetek
Lwa Biznesu, na które zasłużyli przedstawiciele różnych branż, których łączy poszanowanie tych samych wartości, z jakością na czele. Wśród zwycięzców plebiscytu znalazły się
dwa obiekty hotelarskie, będące laureatami
programu Europejskie Gwiazdy, opartego na
najnowszych dyrektywach unijnych dotyczących systemów jakościowych, wymaganiach kategoryzacyjnych dla obiektów hotelarskich i zasadach przyjętych dla spa & wellness, co jedynie wzmacnia ich wartość i potwierdza wysokie standardy usług hotelarskich. Wszystkie nagrodzone przedsiębiorstwa
otrzymały rekomendacje Europejskiej Kapituły Ekologii i Jakości oraz Europejskiej Kapituły Bezpieczeństwa i Jakości, jak również
referencje organizatora.

Są powody do świętowania
Patronat honorowy nad inicjatywą objęli
marszałek województwa małopolskiego Marek Sowa i marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik. Listy gratulacyjne
ze słowami uznania dla idei konkursu i osiągnięć uhonorowanych podmiotów oraz życzeniami dalszych sukcesów skierowali do laureatów nieobecni na gali ze względu na zobowiązania marszałkowie województw małopolskiego, podkarpackiego i zachodniopomorskiego. „Cieszy mnie fakt, że dzięki
temu przedsięwzięciu wpływacie Państwo
w pozytywny sposób na jakość usług świadczonych przez firmy. To właśnie dzięki nim powstają nowe miejsca pracy, budowana jest pozycja naszego kraju w Unii Europejskiej
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Pokaz mody Studia Mody Mona by Monika Natora

Koncert kwartetu smyczkowego
The Strings
oraz podnosi się standard życia Polaków. Cieszy mnie fakt, że kolejne firmy dołączają do
zaszczytnego grona najlepszych.” – napisał
do zgromadzonych na gali stojący na czele
Podkarpackiego Mirosław Karapyta. „Jestem
przekonany, że wyróżnienie nagrodą lew
Biznesu to nie tylko prestiż, ale także zobowiązanie ciągłego dążenia do doskonałości,
wdrażania nowych proekologicznych roz-

wiązań i troski o standardy jakości” – wtórował mu marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgired Geblewicz, podkreślając, że sukces należy pielęgnować.
W ramach uroczystości podsumowującej 1. edycję plebiscytu zadbano także o atrakcje przygotowane z myślą o laureatach i zaproszonych gościach. Czas umiliły uczestnikom gali pokazy mody trzech marek: Studia Mody Mona, DVR Fashion i Agio Milano. Tłem dla rozmów kuluarowych podczas
nieoficjalnej części wieczoru był występ kwartetu smyczkowego The Strings.
W marcu Europejskie Centrum Jakości
i Promocji rozpoczęło prace związane z wyłonieniem kolejnych laureatów nagrody Lew
Biznesu, którzy dołączą do grona firm traktujących jakość jako gwarancję sukcesu, a przy
tym zadowolenia klientów z oferowanych
usług i wyrobów, a kontrahentów ze współpracy, zgodnie z założeniami myśli przewodniej nowej inicjatywy ECJiP: „Najwyższa
Jakość Gwarancją Sukcesu”.
I

Laureaci nagrody Lew Biznesu 2010:
• Blachy Pruszyński
• Centrum Diagnostyki Medycznej
i Hematologii BIOS
• Centrum Medycyny Sportowej Sp. z o.o.
• Dozbud Development
• Drukarnia Aligraf
• Euro Clean-Air Sp. z o.o.
• Fabryka Mebli „Maridex”
• Firma Budowlana Gurgul
• Dermaglin
• Pers
• Wemaa
• Hand-Prod Sp. z o.o.
• Hotel Klimek SPA
• Mar-Bud Budownictwo Sp. z o.o.
• Martela Sp. z o.o.
• Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska
w Ozorkowie
• Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska
w Radomsku

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

P.P.H.U. Jas-Pol Poligrafia
Paged-Sklejka SA
Parkur Bis Sp. z o.o. oraz Parkur SJ
Przedsiębiorstwo Turystyczno-Handlowe
„Janter” Sp. z o.o.
SITA Sp. z o.o.
Spółdzielnia Pracy „Muszynianka”
Stock Polska
Termo Organika Sp. z o.o.
Trexim Sp. z o.o.
Vinderen Sp. z o.o. (dawniej Unlimit
Sp. z o.o.)
Zakład Ceramiki Budowlanej Sp. z o.o.
Zakład Masarski „Szubryt”
Zakłady Chemiczne „Police” SA
Zakłady Mięsne „Zakrzewscy”
Zarząd Główny Towarzystwa Wiedzy
Powszechnej
Zespół Sanatoryjno-Wczasowy
„Arka – Mega” SA

EURO CLEAN-AIR Sp. z o.o.
ul. Wita Stwosza 8A
02-661 Warszawa
tel. (22) 853 45 42,
(22) 847 22 27
fax 0048 22 853 48 18
biuro@euroair.pl
www.euroair.pl

OFERUJEMY:
-

czyszczenie systemów wentylacyjnych
czyszczenie systemów kuchennych
modernizację i regulację systemów wentylacyjnych
monitoring kanałów wentylacyjnych
wykonanie badań mikrobiologicznych
wykonanie dokumentacji fotograﬁcznej i video
utylizację niebezpiecznych odpadów
projektowanie i modernizację systemów wentylacyjnych
wymianę i walidację ﬁltrów
doradztwo techniczne

LEW BIZNESU

Nabiał z tradycjami
Zdrowie, to podstawa funkcjonowania każdego człowieka. Spółdzielnia Mleczarska
w Ozorkowie dba o to, by jej produkty każdego dnia wpływały na dobre
samopoczucie klientów. Daje gwarancję niepowtarzalnego smaku dzięki łączeniu
tradycyjnych receptur z nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi

kręgowa Spółdzielnia Mleczarska
w Ozorkowie funkcjonuje w oparciu o Prawo Spółdzielcze od
1 stycznia 1981 roku, jednak początki jej istnienia sięgają 1937 roku. Wtedy
to przedsiębiorczy okoliczni rolnicy zorganizowali skup mleka, z którego w jednym
miejscu zaczęli wytwarzać masło, śmietanę
i twarogi. W krótkim czasie okazało się, że wytwarzane w ten sposób produkty cieszą się
uznaniem nie tylko mieszkańców Ozorkowa,
lecz także okolic, w tym pobliskiej Łodzi. Już
wówczas masło z Ozorkowa stało się najbardziej poszukiwanym wyrobem, a jego
tradycyjna receptura wykorzystywana jest
przy produkcji po dzień dzisiejszy.
W całej swej bogatej historii Spółdzielnia systematycznie unowocześniała bazę
przetwórczą, stawiając na rozwój i doskonalenie asortymentu. Efektem takiego podejścia do działalności jest szeroki wybór
zdrowych i smacznych artykułów mleczarskich, które znajdują uznanie wśród klientów w całym kraju.
O wysokiej jakości produktów świadczą
liczne nagrody i wyróżnienia otrzymane dotychczas na regionalnych targach oraz certyfikaty przyznane przez Europejskie Centrum
Jakości i Promocji w Warszawie : Gwarancja
Najwyższej Jakości, Zielony Certyfikat, Gwarancja Tradycyjnego Smaku oraz tytuł Orła
Agrobiznesu.
Kolejnym sukcesem Mleczarni jest zdobyta nagroda Lwa Biznesu, uważna za jedno z najbardziej prestiżowych wyróżnień bi-
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znesowych. Statuetka, przekazana na ręce Zarządu Spółdzielni 10 lutego 2011 roku w Hotelu Marriott w Warszawie, jest wyrazem
uznania i potwierdzeniem solidności, która nawiązuje do tegorocznego hasła plebiscytu:
Najwyższa Jakość Gwarancją Sukcesu. Na to
zaszczytne miano zasłużyły tylko 33 przedsiębiorstwa z całej Polski, a wśród nich znalazła się Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska
w Ozorkowie, dołączając tym samym do grona laureatów, uznawanych za elitę polskiego
biznesu.
www.osmozo.pl

LEW BIZNESU

Krok po kroku na szczyt
W 1990 roku Marian Para założył w Mochnaczce Wyżnej ﬁrmę rodzinną Parkur
specjalizującą się w uboju i sprzedaży mięsa wołowego, która w krótkim czasie
wstąpiła na drogę dynamicznego rozwoju, a w 2011 roku zdobyła statuetkę Lwa Biznesu
naczny udział miały w nim inwestycje nastawione na doskonalenie
jakości oferty i zwiększenie mocy
produkcyjnych, co w naturalny
sposób doprowadziło do wzrostu obrotów
i ekspansji rynkowej.
Krokiem milowym w rozwoju firmy był
nowy zakład, wyposażony w nowoczesną linię ubojową i pomieszczenia chłodnicze,
oraz specjalistyczny transport przystosowany do przewozu artykułów spożywczych.
W 2003 roku działalność firmy rozszerzono
o rozbiór, co pozwoliło wzbogacić ofertę o mięso w elementach handlowych i mięsa drobne.
Nowy wymiar nadało działalności też pakowanie towaru metodą próżniową. W tym samym czasie uruchomiono własną podczyszczalnię ścieków, która wpisuje się w proekologiczny charakter działalności, nastawionej
na minimalizację negatywnego wpływu na środowisko. Systematyczny rozwój zapewnia
nieustanna rozbudowa infrastruktury o nowe
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Flota Parkur-Bis
hale uboju i rozbioru oraz powierzchnie magazynowe. Dodatkowo firma z powodzeniem zajmuje się działalnością transportową.
Wraz z akcesją Polski do Unii przed firmą otworzył się nowy etap rozwoju, bowiem
w 2004 roku w wyniku starań o dostosowanie firmy do wymogów unijnych zakład został
wpisany na listę przedsiębiorstw uprawnionych
do handlu na rynkach europejskich, a możliwości eksportowe uzupełniają posiadane
przez firmę Parkur uprawnienia do handlu na

rynkach wschodnich. W efekcie Parkur coraz
silniej daje się poznać jako wartościowy producent mięsa, zyskując coraz więcej kontrahentów na rynkach: Niemiec, Holandii, Francji, Danii, Szwecji, Słowacji i Czech.
Międzynarodowy sukces budowany jest
w oparciu o przywiązanie do jakości wyrobów
oraz zasady solidności i uczciwości. Wdrożony system HACCP, doświadczenie w handlu na rynku krajowym i zagranicznym oraz
dbałość o wizerunek firmy, również poprzez
zatrudnienie wysoko wykwalifikowanej kadry,
wpływają na skuteczne pozyskiwanie odbiorców i umacnianie renomy w Polsce oraz
poza granicami. Klienci doceniają nie tylko
rzetelność firmy, lecz także wysoką jakość oferowanego mięsa, jaką gwarantuje utrzymywana współpraca z hodowcami z czystych
ekologicznie terenów górskich, przy zachowaniu konkurencyjnych cen.
www.parkur.pl

Kropla Krynicy – krystalicznie czysta woda
Działająca od 2004 roku ﬁrma Parkur-Bis Sp. z o.o. z siedzibą w Mochnaczce Wyżnej, nieopodal Krynicy Zdroju, oferuje
wodę średniozmineralizowaną czerpaną ze złoża głębinowego w Beskidzie Sądeckim.
Dzięki procesom napowietrzania i ﬁltracji wydobywana ze studni głębinowych M1 i M2 w Mochnaczce Wyżnej Kropla
Krynicy to krystalicznie czysta woda zawierająca magnez i wapń w stosunku 1:2, co odpowiada właściwym potrzebom
organizmu człowieka i gwarantuje prawidłowe ich przyswojenie.
Właściwości zdrowotne i smakowe sprawiają, że Kropla Krynicy jest produktem skierowanym do wszystkich grup konsumenckich. Orzeźwiający smak oraz bogactwo minerałów
czynią wodę idealnym wyborem, aby zaspokoić pragnienie, lecz także bazą do przygotowywania zdrowych i smacznych napojów i potraw.
Od stycznia 2008 roku ﬁrma Parkur-Bis Sp.z o.o.poszerzyła działalność o rozlew wody
w butelki PET o pojemności 1,5 i 5 l, z wykorzystaniem najnowszych technologii na
nowoczesnych maszynach i urządzeniach.

Parkur-Bis Sp. z o.o.
Mochnaczka Wyżna 33 a, 33-383 Tylicz
tel. 18 476 18 18, 509 780 047
biuro@kroplakrynicy.pl
www.kroplakrynicy.pl
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Doceniona działalność
Funkcjonująca na rynku od dwudziestu lat ﬁrma Dozbud Development
Zbigniew Zalewski, dbając o jakość świadczonych usług oraz terminowość
realizacji, osiągnęła wysoką pozycję na rynku i stała się gwarantem rzetelnych
inwestycji w budownictwie mieszkaniowym

Osiedle Jodłowa, Warszawa Wesoła
irma Dozbud Zbigniew Zalewski
rozpoczęła swoją działalność
w 1991 roku od świadczenia usług
wykończeniowych dla renomowanych przedsiębiorstw budowlanych i indywidualnych zleceniodawców. Realizując kolejne projekty doskonaliła posiadaną wiedzę
praktyczną, stając się z podwykonawcy samodzielnym wykonawcą. Po kilku latach ﬁrma zainwestowała w duże domy wielorodzinne, co zaowocowało przekształceniem
w poważną ﬁrmę dewelopersko-budowlaną.
Obecnie realizacje Dozbud Development
można zobaczyć w Starej Miłosnej przy ulicy Fiołków, trzy duże inwestycje zostały
zrealizowane w Ząbkach koło Warszawy,
gdzie wybudowane zostały osiedla domów
wielorodzinnych pod nazwą Słoneczne Osiedle I, II i III.
Firma nie poprzestaje na laurach – w najbliższym czasie ma już zaplanowane kolejne inwestycje. Właśnie rozpoczyna pierwszą
z nich – w Starej Miłosnej. Będzie to kameralne osiedle składające się z czterech budynków trzy- i czterokondygnacyjnych, z windami z poziomu garaży. W czterech budyn-
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Słoneczne Osiedle III, Ząbki

Osiedle w Góraszce

kach zostanie wybudowanych 119 mieszkań
o różnorodnych metrażach: od 26 mkw. do
67 mkw., każde z balkonem lub przydomowym ogródkiem. Inwestycja zostanie zrealizowana pod koniec 2012 roku. Kolejną inwestycją będzie budowa domów jednorodzinnych w Góraszce. W pierwszym etapie
zostanie wybudowanych 16 budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w zabudowie bliźniaczej, o metrażach od 170 do 230 mkw.
i powierzchni działek około 800 mkw.
Firma Dozbud Development za swą
wieloletnią działalność otrzymała Europejski
Certyfikat Gwarancji Najwyższej Jakości i Eu-

ropejski Certyfikat Bezpieczeństwa nadane
przez Europejskie Centrum Jakości i Promocji. Szczyci się także wyróżnieniem Kapituły w konkursie Mazowiecka Firma Roku
w kategorii usługi developerskie. Dozbud Development jest również laureatem nagrody
Lew Biznesu 2010.
Biuro Handlowe:
ul. Powstańców 6
05-091 Ząbki
tel.(22) 762 82 69, 609 536 647
biuro@dozbud.pl
www.dozbud.eu

Wemaa – polski producent
wodnych wysokociśnieniowych
agregatów strumieniowych
dla budownictwa, przemysłu,
rolnictwa, służb miejskich
i straży pożarnej

Jakość bez kompromisów

Lider na polskim rynku ! 17 lat doświadczenia ! Wysoka jakość produktów nagrodzona
wieloma wyróżnieniami ! Szerokie spektrum ciśnień i wydajności ! Agregaty
z napędem elektrycznym, benzynowym i wysokoprężnym ! 36 miesięcy gwarancji

Wemaa Marek Jacek Wójcik
ul. Gwardii Ludowej 6, 09-400 Płock
tel. (24) 269 69 05, fax (24) 365 68 14
wemaa@wemaa.pl
www.wemaa.pl

KOSTKA BRUKOWA

Fot. BRUK SP. Z O.O. (2)

Renesans kostki brukowej
Przemiany ustrojowo-gospodarcze, jakie zaczęły się pod koniec lat osiemdziesiątych
ubiegłego wieku, uwolniły polski rynek budowlany i otworzyły go dla szerokiej
inicjatywy prywatnej – czytamy na stronie internetowej Stowarzyszenia Producentów
Brukowej Kostki Drogowej. – W tym właśnie okresie wiele ﬁrm rozpoczynało
produkcję nowego, nieznanego lub mało jeszcze w Polsce popularnego asortymentu
wyrobów. Tak właśnie było z betonową kostką brukową i innymi betonowymi
elementami brukarskimi oraz elementami małej architektury ulic i ogrodów
Maciej Otrębski

Razem skuteczniej

ształtujący się rynek dla tych wyrobów oraz stale wzrastający popyt stwarzały doskonałe warunki
do rozwoju zakładów produkcyjnych. Te niewielkie, w porównaniu z istniejącymi jeszcze państwowymi kombinatami, ﬁrmy umacniały systematycznie swoją pozycję.
Wspólna wymiana informacji handlowych
oraz doświadczeń technologicznych umacniała naturalną potrzebę integracji młodego
środowiska producenckiego.

Pod koniec 1994 roku grupa producentów kostki brukowej postanowiła zarejestrować swoje stowarzyszenie. Od pomysłu do
jego realizacji upłynęło niewiele czasu. Rejestracji w Sądzie Wojewódzkim w Bydgoszczy
dokonano 29 listopada 1994 roku, ale brakowało jeszcze władz nowej organizacji, które wybrano na I Walnym Zebraniu 30 stycznia 1995 roku. Po dopełnieniu wszystkich formalności Stowarzyszenie Producentów Brukowej Kostki Drogowej rozpoczęło swoją
działalność.

K

124 Fakty

Równolegle z wyborem zarządu dokonano ukonstytuowania pozostałych ciał statutowych stowarzyszenia, czyli Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. Ponadto powołano dwa ciała doradcze, tj. Komisję
Techniczną oraz Komisję ds. Marketingu
i Ochrony Rynku. Danuta Świtalska, pełniąca obowiązki sekretarza zarządu, podjęła się
również kierowania Biurem SPBKD, dla
którego pomieszczeń użyczył gościnnie Międzynarodowy Klub Techniki i Racjonalizacji
Budownictwa przy Naczelnej Organizacji
Technicznej w Bydgoszczy.

KOSTKA BRUKOWA
Na początku stowarzyszenie tworzyło 18
osób, wywodzących się z kadry zarządzającej firm. Dobra koniunktura i potrzeba integracji skłaniała kolejne osoby do przyłączania się do organizacji tak, że już w 1995 roku
zrzeszonych było 71 osób, jako członków zwyczajnych wywodzących się z 35 firm. Obecnie Stowarzyszenie skupia 57 firm i 90 członków indywidualnych.

Efektywność i jakość
Przed dwoma laty na targach BUDMA
w Poznaniu odbyło się seminarium „Drogi
i chodniki z bruku betonowego”. Rozpoczął
je prezes zarządu SPBKD Andrzej Wojtecki.
W trakcie swojego wprowadzenia powiedział
m.in. – W nadchodzących latach przyjdzie
nam zmierzyć się z poważnym ochłodzeniem
polskiej gospodarki, a w szczególności budownictwa. Dlatego istotne będą wszelkie
przedsięwzięcia promujące efektywność działania firm i jakość ich wyrobów. W nurt tych
działań wpisuje się również nasza inicjatywa,
czyli Znak Jakości – SPBKD „Trwała Kostka – Gwarancją Jakości”.
Marcin Peterlik z Instytutu Badań nad
Gospodarką Rynkową zaprezentował natomiast referat „Rynek kostki brukowej w Polsce”. W swoich prognozach omówił ogólną
sytuację gospodarczą w kraju jako tło do stanu rynku budowlanego. Po ogólnym wprowadzeniu specjalista z IBnGR postawił kilka

W branży brukarskiej jest kilku dużych,
ważnych graczy, ale lokalnie liczą się również
mniejsze firmy z ciekawym asortymentem.
Wynika to ze specyfiki tego rynku
tez dotyczących przyszłości rynku kostki
brukowej w Polsce. Niestety prognozy instytutu nie napawały optymizmem, bo przewidywały spadek popytu na kostkę brukową i ele-

menty małej architektury w 2010 roku. Na
szczęście negatywne symptomy ogólnoświatowego kryzysu łagodziły w Polsce dwa
pozytywne czynniki: dotacje europejskie na
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rozwój infrastruktury oraz przygotowania do
Euro 2012. Obecnie rynek kostki brukowej
znowu jest w fazie rozwoju.
„Kostka przyjazna środowisku” to tytuł
wystąpienia dr. inż. Grzegorza Łoja (SPBKD
i WIMiC AGH) na temat tego, jak betonowa kostka brukowa oddziałuje na środowisko.
W skrócie można wnioskować, że betonowa
kostka jest doskonałym „miejscem” utylizacji odpadów (popiół, żużel), a nawierzchnia
z kostki przepuszcza wodę i powietrze. Jej
układanie nie wymaga obróbki cieplej
(oszczędność energii i brak emisji substancji
szkodliwych do atmosfery) oraz jest procesem
powtarzalnym bez ponoszenia dodatkowych
kosztów. Kostka podlega w stu procentach
ponownemu przetworzeniu (przez kruszenie
i użycie jako kruszywo). Bez wątpienia betonowa kostka brukowa wpisuje się w zasady
zrównoważonego rozwoju i jest materiałem
budowlanym przyszłości.

Dobre perspektywy
– Rynek kostki brukowej w Polsce dobrze
się rozwija i moim zdaniem jest bardzo perspektywiczny – powiedział dla portalu budnet.pl Paweł Ciepły, dyrektor zarządzający firmy Semmelrock Stein+Design. – Wynika to
z wysokiej jakości produktów przy jednoczesnej dostępności cenowej. Nawierzchnia
z bruku betonowego, jeśli została odpowiednio dobrana i fachowo ułożona w okre-

ślonych miejscach, jest lepsza od asfaltu. Warto podkreślić, że negatywne opinie na temat
bruku, które się czasami słyszy, nie wynikają z właściwości samego produktu, tylko
przeważnie z niestarannego wykonawstwa
oraz z zastosowania produktów niewłaściwych dla funkcjonalności danego miejsca, np.
o nieodpowiedniej grubości, a co za tym idzie
wytrzymałości.
W branży brukarskiej jest kilku dużych,
ważnych graczy, ale lokalnie liczą się również
mniejsze firmy z ciekawym asortymentem.
Wynika to ze specyfiki tego rynku. Zasięg danego zakładu produkcyjnego to 120, maksymalnie 150 km. Dostarczanie produktów na

inne od tych na południu. Również odbiorcy publiczni, w tym miasta, mają zróżnicowane wymagania. Często jest to uwarunkowane historycznie.
Jeden z głównych graczy na tym rynku
postanowił wejść na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Jest to firma Libet.
Debiut na parkiecie spodziewany jest jeszcze
w tym półroczu. Robert Napierała, prezes
spółki, powiedział magazynowi Builder, że
traktuje nadchodzący czas przede wszystkim
jako szansę dla firmy. – Przez lata – oświadczył – staraliśmy się zmienić wizerunek kostki brukowej z produktu nieciekawego architektonicznie, standardowego na element

Warto podkreślić, że negatywne opinie na temat
bruku, które się czasami słyszy, nie wynikają
z właściwości samego produktu, tylko
przeważnie z niestarannego wykonawstwa
oraz z zastosowania produktów niewłaściwych
dla funkcjonalności danego miejsca
dalsze odległości jest zupełnie nieopłacalne
ze względu na koszty transportu. Produkcja
bruku to biznes lokalny również dlatego, że
popyt na dane rodzaje nawierzchni w dużym
stopniu zależy od regionu. Upodobania naszych klientów na północy Polski są zupełnie

tworzący piękne otoczenie wokół domów. Myślę, że nam się to udało. Co roku wprowadzamy nowe, szlachetne produkty, a nasze
działania marketingowe skutecznie ukształtowały wizerunek kostki jako materiału tworzącego piękne otoczenie.
I

Wybrukowane
drogi rozwoju
Rozmowa z Markiem Cichockim, prezesem Stowarzyszenia
Producentów Brukowej Kostki Drogowej
Inicjatywą Stowarzyszenia jest program
Znak Jakości SPBKD „Trwała Kostka
– Gwarancja Jakości”, jednak jakość wykracza dalece poza to kryterium. Jakie inne
czynniki pozwalają się wyróżniać producentom na rynku? Co jest dziś najbardziej cenione przez odbiorców betonowych elementów drogowych?
– Jakość jest pojęciem szeroko rozumianym, niezależnie od branży. W odniesieniu do
kostki brukowej i betonowych prefabrykatów
również składa się na nią wiele czynników.
Ważny jest dobór odpowiednich surowców
wykorzystanych w procesie produkcji oraz ich
właściwe zestawienie w mieszance betonowej,
jak również praktyki mające na celu optymalizację procesu formowania. Oprócz czynników technologicznych liczą się kryteria
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techniczne, wśród których prym wiodą nowoczesność i jakość linii technologicznej. Jednak nawet najlepsze materiały i zastosowane metody na nic się zdadzą, gdy szwankuje organizacja pracy. Na tym poziomie, o kluczowym znaczeniu dla jakości produkcji,
wyróżniającej się istotną dla utrzymania
konkurencyjności rynkowej stabilnością, na
sukces w dużej mierze wpływa wprowadzenie w Polsce – przy udziale SPBKD – euronorm dla betonowych elementów brukowych. Wprowadzone wymagania obowiązujące dla systemu Zakładowej Kontroli
Produkcji nie tylko pozwoliły producentom
usprawnić działalność w sferze organizacyjnej, lecz także narzuciły regularnie przeprowadzane badania kontrolne wyrobów, co
do tego czasu nie było tak oczywiste i dawało
różne rezultaty. Dziś jakość jest nie tylko postrzegana jako kluczowy wskaźnik rzetelności producenta i warunek konkurencyjności,
lecz także jest ona systematycznie poprawiana, co przekłada się na coraz lepszą ofertę wyrobów betonowych dostępnych na rynku i szerszy asortyment. Dziś praktycznie
każda firma ma w swoich strukturach własne laboratorium kontroli jakości. Wdrożone normy dają gwarancję ciągłości działań
ukierunkowanych na poprawę jakości, co
sprzyja eliminacji wyrobów niespełniających standardów już na etapie produkcji, zanim trafią na rynek i do odbiorców. Ponad-

to firmy świadome roli jakości są bardziej
zmotywowane do samodzielnej kontroli
i szybkiej reakcji w razie wykrycia nieprawidłowości na jakimkolwiek etapie produkcji,
aby zapobiegać podobnym sytuacjom
w przyszłości.
SPBKD pragnie jak najszerzej włączać się
w upowszechnianie dobrych praktyk produkcyjnych i promocję zakładów, które
można uznać pod względem ich stosowania
za wzorcowe. Jednym z takich działań jest
realizowany przez nasze Stowarzyszenie
program Znak Jakości, który stawia sobie za
cel propagowanie najwyższych standardów
produkcji betonowych elementów drogowych
i innych drobnowymiarowych prefabrykatów.
W tym roku już po raz trzeci zaprezentujemy wyróżniające się przedsiębiorstwa
z branży, które odważyły się poddać procedurze kontrolnej i pomyślnie przeszły proces
oceny. Dotychczasowe 2 edycje pokazują, że
mimo niewielu zgłoszeń poziom reprezentowany przez producentów jest co najmniej
zadowalający, a to pozwala na optymizm odnośnie rozwoju branży, w którym jakość odgrywa nadrzędną rolę. Na podstawie działalności firm członkowskich, które mieliśmy
okazję kontrolować, mogę stwierdzić, iż poziom przygotowania technicznego, technologicznego i organizacyjnego naszych zakładów pozwala bez obaw patrzeć w przyszłość. Jednocześnie mam nadzieję, że coraz

więcej podmiotów pójdzie w ślady zakładów
wyróżnionych Znakiem Jakości SPBKD,
czerpiąc korzyści z kampanii promocyjnej,
a zarazem stając się wizytówką branży i przyczynkiem do renomy polskiej kostki brukowej
na międzynarodowym rynku.
Jak szybko zmienia się technologia produkcji kostki i wyrobów betonowych? Co
kryje się pod pojęciem doskonalenia jakości
w przypadku tego asortymentu i jak do tych
założeń ma się praktyka na polskim rynku?
Co przesądza o konkurencyjności i pozwala umocnić pozycję wśród producentów?
– Na przestrzeni ostatnich lat wyraźnie
widać poważne zmiany, jakie dokonały się
w rodzimych zakładach pod względem stosowanych rozwiązań technologicznych.
Wszelki metody niezgodne ze standardami
jakościowymi i ilościowymi praktycznie zostały wyeliminowane na rzecz technologii wibroprasowania betonu, która jest dziś powszechnie stosowaną i w zasadzie jedyną metodą produkcji kostki brukowej, w której obrębie zaszły jednak kluczowe zmiany. Codziennością krajowej produkcji jest zaawansowana automatyka, która na dobre zadomowiła się w zakładach, z powodzeniem
zastępując linie technologiczne obsługiwane ręcznie. Dziś trudno już sobie wyobrazić
stosowane do niedawna praktyki na jakimkolwiek etapie procesu produkcji – czy to
przygotowania surowców, czy to pakowania

«

KOSTKA BRUKOWA

«

gotowego wyrobu. Wykorzystywane maszyny mają ogromny zakres sterowania parametrami formowania, a dokonywane zmiany odbywają się bez szkody dla zachowania
ciągłości produkcji. Standardem jest również
elektroniczna kontrola wilgotności kruszyw
i mieszanki betonowej. Wszystko to złożyło
się na prawdziwą transformację polskiego
przemysłu, który dziś nie tylko nie ma się czego wstydzić, lecz może z powodzeniem
konkurować na europejskim rynku, będąc
wzorem nowoczesności, a niekiedy wręcz pionierem innowacyjnych systemów i rozwiązań
wdrażanych w fabrykach. Postęp, jaki dokonał
się w ostatnich latach w polskiej produkcji
kostki brukowej, a dziś jest kontynuowany, pozwala nam cieszyć się opinią partnera w wymianie handlowej z zagranicą i pracować na
międzynarodowe uznanie, będące sumą takich czynników, jak jakość, rzetelność i nowoczesność zaawansowanych technologii.
Czy klient zainteresowany kostką brukową może dziś liczyć nie tylko na coraz
trwalszą kostkę, dostosowaną do warunków
atmosferycznych, lecz także większy wybór
wzornictwa?
– W tej kwestii również nie ma wątpliwości. Wraz z jakością i technologiczną sferą produkcji zmienia się asortyment, także pod
względem estetyki i wzornictwa. Brukowa
kostka drogowa produkowana w polskich, innowacyjnych zakładach, daje klientom nie tylko najwyższą jakość, lecz także coraz szerszy
asortyment. Projektanci i architekci, samorządowcy, zarządcy dróg, administratorzy
obiektów publicznych i klienci indywidualni
mają w czym wybierać, a dzięki bogatej gamie wzorów i kolorystyki przestrzeń publiczna i prywatna nabiera blasku. Zmiany,
jakie dokonują się w zakładach produkujących
kostkę drogową i prefabrykaty betonowe, możemy obserwować na co dzień, jako użytkownicy dróg, deptaków, skwerów, parków, zagospodarowywanych z wykorzystaniem coraz lepszych krajowych wyrobów – trwałych,
odpornych na warunki atmosferyczne, a przy
tym cenionych za oryginalność i walory estetyczne. My ze swej strony wspieramy członków Stowarzyszenia we wszelkich działaniach
zmierzających do utrzymania tego pozytywnego trendu i dalszego rozwoju, będącego odpowiedzią na potrzeby czasów i zmienne oczekiwania rynkowe. U klientów indywidualnych oraz wśród firm realizujących
przedsięwzięcia o charakterze reprezentacyjnym najbardziej dają się zauważyć zmiany w zapotrzebowaniu na kostkę. Dla nich estetyka ma znaczenie nadrzędne, co przekłada się na systematyczny wzrost udziału kostek dekoracyjnych i uszlachetnianych w ogólnej wielkości produkcji. Projektanci krajobrazu
nareszcie przestali się bać kostki i coraz
śmielej sięgają po nią w projektowanych realizacjach aranżacji przestrzeni. A producenci
cieszą się wzmożonym popytem i chętnie rozszerzają gamę wzorów, bo wiedzą, że znaj-
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dą odbiorców. Rozwój tej tendencji pozwala sądzić, że widoczny już teraz kilkuprocentowy wzrost produkcji w segmencie
kostki dekoracyjnej będzie przynosił dalsze
plony.
Jakie miejsce w rozwoju ukierunkowanym na jakość zajmują inwestycje o charakterze proekologicznym? Jak mocno jakość
w tym segmencie przemysłu jest związana
z ochroną środowiska i jakie są główne
przejawy tego typu działań?
– Procedura kwalifikacyjna wspomnianego Znaku Jakości poświęca wiele uwagi
sprawom ochrony środowiska. Przeprowadzone audyty w I i II edycji Znaku Jakości potwierdziły, że przygotowanie naszych zakładów w tym obszarze nie budzi zastrzeżeń. Już
choćby na tej podstawie można stwierdzić, że
z ekologią w naszych zakładach jest zupełnie
dobrze. Producenci posiadają bieżące oceny
poziomu hałasu na wszystkich stanowiskach
roboczych oraz ogólnego poziomu hałasu
i wibracji emitowanych przez zakład, co ma
szczególne znaczenie w przypadku zamieszkanego sąsiedztwa zakładu. Poza tym dzisiejsze technologie są z założenia zdecydowanie mniej uciążliwe dla otoczenia, gdyż stawiają na zrównoważony rozwój, który ekologię
traktuje jako jedną z kluczowych wartości.
Zoptymalizowanie i ustabilizowanie procesu produkcyjnego wpływa na racjonalizację
gospodarki surowcami naturalnymi, a zarazem prowadzi do zmniejszenia ilości odpadów produkcyjnych. Wiele firm produkujących
betonową kostkę brukową oprócz systemów
zarządzania jakością opartych na normach ISO wprowadza zintegrowane z nimi
systemy zarządzania środowiskowego. Coraz więcej zakładów decyduje się na również
na specjalne inwestycje o charakterze proekologicznym, wśród których można wymienić systemy recyklingu niewykorzystanej
mieszanki betonowej oraz wody z procesu
produkcyjnego i z mycia urządzeń, która może
być zawracana do procesu produkcji. W dążenie do odzysku i ponownego wykorzystania wpisują się też kruszywa pochodzące
z resztek bądź nieudanych zasobów, które do
niedawna wiązały się jedynie z kłopotem dla
zakładu.
Jak po 15 latach działalności Stowarzyszenia ocenia pan postępy w zakresie integracji środowiska, współpracy przedstawicieli
branży i efekty wspólnie wypracowanych postulatów na rzecz poprawy kondycji i rozwoju
tego segmentu rynku?
– Jeszcze zanim objąłem stanowisko
prezesa, od lat byłem związany ze Stowarzyszeniem jako członek, stąd znam potrzeby i oczekiwania branży. Z kolei doświadczenie członka zarządu dało mi ogląd sytuacji od strony osób odpowiedzialnych za dokonywanie zmian. Dziś jako prezes mam
możliwość urzeczywistniania pomysłów
swoich i kolegów z SPBKD. Mam nadzieję,
że przy współpracy i dobrych chęciach obu

stron uda nam się ustalić hierarchię potrzeb
i wyłonić priorytety wspólnych działań. Już
teraz Stowarzyszenie może pochwalić się wieloma sukcesami, w tym na płaszczyźnie integracji. Jako jedna z niewielu podobnych organizacji jesteśmy wierni tradycji spotkań
branżowych organizowanych dwukrotnie
w ciągu roku., co nie zawsze jest łatwe. Wiele czasu i uwagi staram się poświęcać współpracy z organizacjami wpływającymi na decyzje dotyczące wykorzystania betonowej
kostki brukowej jako nawierzchni oraz stowarzyszeniami, z którymi SPBKD angażuje się we wspólną promocję betonu w budownictwie i architekturze. Dążymy też do
uzyskania dotacji dla wszystkich firm członkowskich i zapewnienia im jak najszerszego
dostępu do wiedzy o kierunkach rozwoju rynku. Analizując potrzeby naszych członków,
pragniemy organizować odpowiadające im
szkolenia, wykłady i seminaria, poświecone
tematom z obszaru rozwoju nowoczesnej
technologii produkcji, zarządzania firmą,
efektywnej sprzedaży, wreszcie budowie wizerunku i silnej marki. Zmiany, które cały czas
się dokonują, na pewno będą przybierać na
sile, bo takie wymagania narzuca rynek.
Mam nadzieję, że wiele elementów postępującej transformacji dokona się przy naszym
udziale, zgodnie z oczekiwaniami producentów, które będziemy uwzględniać, projektując strategię przyszłych działań SPBKD
i określając cele stawiane na drodze współpracy rozwojowi branży. Wspólnymi siłami
możemy osiągnąć znacznie lepsze wyniki
w zakresie szeroko rozumianej promocji
krajowej kostki brukowej, na której sprzedaży wszystkim nam zależy.
Rozmawiał Piotr Danilczuk
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Bruk-Bet – producent
z pierwszej ligi
Istniejąca od 1984 roku ﬁrma Bruk-Bet jest jednym z czołowych producentów
wyrobów betonowych w Polsce. Mocną pozycję wśród innych przedsiębiorstw
z branży budowlanej zapewniła sobie produkując wysokiej klasy kostki brukowe.
Regularnie poszerzana oferta ﬁrmy, nowoczesne linie produkcyjne, a także
dodatkowa działalność sponsoringowa i charytatywna sytuują Bruk-Bet
w pierwszej lidze przedsiębiorstw zarówno w regionie, jak i w kraju
ruk-Bet jest ﬁrmą rodzinną, z wyłącznie polskim kapitałem. Bogata
oferta produktowa obejmująca wyroby dedykowane dla różnych sektorów budownictwa stawia ją – pod względem
wielkości i zróżnicowania asortymentu – na
czele europejskich ﬁrm. Żaden inny producent wyrobów betonowych w Europie nie
może poszczycić się równie atrakcyjną i różnorodną gamą artykułów. Dzięki rozbudowanej sieci sprzedaży produkty Bruk-Betu docierają do niemal wszystkich regionów Polski. Swoje wyroby ﬁrma sprzedaje również
poza granicami kraju.

B

Lider branży kostki brukowej
Firma Bruk-Bet swój sukces zawdzięcza
stałemu rozwojowi i kreowaniu nowych trendów w zakresie wzornictwa, kolorystyki i asortymentu. Jako pierwsza w kraju wprowadziła na rynek stylizowane kostki typu Stare Miasto, postarzane kostki Antic, wyroby Uni Split
i Realit. W asortymencie firmy, dedykowanym
zarówno dla klientów indywidualnych, jak
i obiektów użyteczności publicznej, znajdują
się dziesiątki produktów z kilku serii. Ekskluzywne i najbardziej szlachetne wyroby tworzą
serię Prestige, wyroby naśladujące naturalne,
skalne nawierzchnie wchodzą w skład serii Realit, zaś seria produktów Relief obejmuje
różnego rodzaju kamienie dekoracyjne, służące
do wykonywania okładzin ściennych zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. Produkty firmy Bruk-Bet pozwalają na tworzenie
niepowtarzalnych, oryginalnych aranżacji
elementów małej architektury. Cechuje je
najwyższa jakość i wytrzymałość, gwarantująca możliwość wieloletniego ich użytkowania. Oferta firmy obejmuje ponadto wyroby
przeznaczone dla budownictwa, drogownictwa, ochrony środowiska i kanalizacji.
Z myślą o klientach firma Bruk-Bet uruchomiła działalność własnego Biura Projektowego. Projektanci Bruk-Betu oferują możliwość udzielenia wskazówek osobom poszukującym idealnych rozwiązań do swojego ogrodu, mogą też nieodpłatnie wykonać

130 Fakty

Zakład produkcyjny Bruk-Bet w Tarnowie

Pierwszoligowa drużyna piłkarska
Termalica Bruk-Bet Nieciecza
koncepcję architektoniczną przydomowych terenów.

Inicjatywa z sukcesem
W 2010 roku Bruk-Bet uruchomił linię
produkcyjną betonu komórkowego. Kompletny system budowy domów Termalica
tworzą wyroby charakteryzujące się jednymi
z najlepszych na polskim rynku współczynników termoizolacyjności. Dzięki doskonałym
parametrom technicznym i jakościowym
system Termalica spełnia wymagania osób poszukujących przyjaznych dla zdrowia i energooszczędnych materiałów do budowy domu.

Wielokrotnie nagradzany
Zaledwie kilka miesięcy po wprowadzeniu na rynek wyroby Termalica zostały wie-

lokrotnie nagrodzone przez specjalistów
z branży, m.in. na Międzynarodowych Targach Budownictwa BUDMA 2010. Wyróżnień produktów firmy, jak i samego przedsiębiorstwa, jest jednak znacznie więcej.
Ostatnim znaczącym osiągnięciem jest wyróżnienie certyfikatem „Najwyższa Jakość
w Budownictwie”, przyznawanym przez
Wielkopolskie Stowarzyszenie Badań nad Jakością, Centrum Badań i Monitorowania oraz
władze samorządowe. Wyróżnienie zostało
przyznane firmie za konsekwentną i efektywną
realizację założonej wizji i strategii rozwoju
firmy, produkcję wyrobów betonowych, w tym
stylizowanej kostki brukowej o bogatym
wzornictwie, oraz elementów Termalica, najwyższą jakość oferty, a także pozycję lidera
w branży.

Dodatkowa działalność
Firma Bruk-Bet prowadzi rozbudowaną
działalność charytatywną i sponsoringową.
Swoją aktywność w tym zakresie skupia
głównie na inicjatywach kulturalnych i sportowych, dotyczących południowych regionów
Polski. Jest m.in. strategicznym sponsorem
drużyny piłkarskiej Termalica Bruk-Bet Nieciecza, która dzięki wsparciu i zaangażowaniu producenta awansowała do pierwszej ligi
piłki nożnej.
I
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Przyszłość domieszek do
betonów wibroprasowanych
Dynamicznie rozwijająca się w Polsce od ponad 20 lat produkcja elementów z betonów
wibroprasowanych wymaga stosowania coraz bardziej specjalistycznej chemii budowlanej,
wpływającej na plastyczność mieszanki, jej wytrzymałość oraz walory estetyczne
Fot. LIBET

oczątkowo wytwarzanie takich elementów odbywało się na maszynach
umożliwiających produkcję w technologii jednowarstwowej. Przy tej
produkcji stosowano domieszki do betonu na
bazie środków powierzchniowo czynnych. Pozwalają one na znaczne uplastycznienie mieszanki betonowej i ułatwienie zasypu do
formy, jak również rozformowanie gotowych już elementów. Przykładem domieszki
na bazie środków powierzchniowo czynnych może być powszechnie znany BETOMIX BV10 (BV).
Ze względu na walory estetyczne gotowych wyrobów, a w szczególności na występujące zjawisko tzw. wykwitów wapniowych, do produkcji elementów jednowarstwowych zaczęto stosować domieszki na bazie środków powierzchniowo czynnych
wzbogaconych o surowce ograniczające powstawanie wykwitów, jak również doszczelniających strukturę gotowych już elementów
betonowych. W ofercie firmy SchomburgPolska takim produktem jest stosowany z powodzeniem do dzisiaj PURCOLOR-5000
(ST).
O ile jednak środki powierzchniowo
czynne pozwalają na duże uplastycznienie
mieszanki i poprawę walorów estetycznych
wyrobów gotowych, to niestety nie mają
znaczącego wpływu na zmianę parametrów
elementów wibroprasowanych w zakresie
wytrzymałości. Konieczność redukcji kosztów
wytwarzania upowszechniła produkcję dwuwarstwową, z podziałem na warstwę konstrukcyjną, jak również widoczną po ułożeniu warstwę fakturową. Każda z tych warstw
ma inną funkcję do spełnienia i to pozwoliło na dalszy dynamiczny rozwój domieszek
do betonów wibroprasowanych.
Początkowo do stosowania w warstwie
konstrukcyjnej sięgnięto po kolejny powszechnie znany surowiec czyli lignosulfoniany. Wprowadzenie domieszek na ich bazie – jak np. SAVEMIX-2000 (BV), SAVEMIX-5000 (BV) – pozwoliło na modyfikacje
receptur w zakresie redukcji ilości cementu
przy jednoczesnej poprawie takich elementów,
jak wytrzymałość na ściskanie, nasiąkliwość
i mrozoodporność. Domieszki stosowane do
produkcji warstwy fakturowej nie ulegały
zmianom.
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Wprowadzenie normy zharmonizowanej
PN-EN 1338 obowiązującej przy produkcji elementów z betonu wibroprasowanego, a w
szczególności metodyka badań (zamiast badania wytrzymałości na ściskanie wprowadzenie badania wytrzymałości na rozciąganie
przez rozłupywanie, zamiast badania mrozoodporności w 150 cyklach dla całej kostki
wprowadzenie badania odporności warstwy
fakturowej na działanie środków odladzających w 28 cyklach w 3-proc. roztworze soli)
oraz stale rosnące koszty podstawowych materiałów stosowanych do produkcji (kruszywo, cement) wymusiły kolejne zmiany w stosowanych do produkcji domieszkach do betonu. Początkowo były to różne modyfikacje
lignosulfonianów i środków powierzchniowo
czynnych do warstwy konstrukcyjnej – np. SAVEMIX-2002 (BV). W kolejnym etapie do
warstwy konstrukcyjnej zaczęto stosować
zmodyfikowane środki powierzchniowo czynne, jak np. REMITAN (BV), pozwalające na
pełniejszą hydratację cementu, co pozwoliło
równocześnie na zmniejszenie jego ilości
w produkowanych wyrobach. W warstwie fakturowej, w celu zmniejszenia nasiąkliwości, jak
również poprawy wizualnej gotowych wyrobów (np. efekt stojącej kropli), zaczęto stosować domieszki uszczelniające zawierające
woski, jak np. PURCOLOR-6000 (DM).
Na przestrzeni ostatnich 3 lat w produkcji
warstwy konstrukcyjnej wyrobów wibroprasowanych zaczęto stosować etery polikarboksylowe powszechnie wykorzystywane
w produkcji betonu towarowego. Są one coraz częściej stosowane z uwagi na możliwości redukcji stosowanego cementu i optyma-

lizacji receptur. Przykładem takich domieszek
w firmie Schomburg-Polska może być cała rodzina domieszek REMICRETE BW i VB.
Wymagania stawiane wyrobom w znacznej częściej podyktowane dodatkowo obrobioną i uszlachetnioną warstwą fakturową
skłaniają producentów do sięgania po coraz
bardziej wysublimowane domieszki. Jednak
w Polsce producenci oraz rynek jeszcze nie
zdecydowali, w jakim kierunku pójdzie dalszy rozwój zabezpieczania warstwy fakturowej wyrobów szlachetnych. Czy będą to coraz droższe (i skuteczniejsze) domieszki hydrofobowe, czy też zabezpieczanie wyrobów
gotowych będzie się odbywało poprzez stosowanie lakierów i impregnatów?
W przypadku domieszek przeznaczonych
do warstwy konstrukcyjnej wydaje się, że ograniczenia produkcji spowodowane zapisami
systemu REACH (środki powierzchniowo
czynne), czy też zmiana technologii produkcji w przemyśle papierniczym (lignosulfoniany) spowodują, że te niegdyś podstawowe surowce stosowane do produkcji domieszek do betonu będą coraz mniej dostępne,
a przez to i coraz droższe. Natomiast dostępność, stabilne ceny oraz efekty ekonomiczne uzyskiwane przy pomocy domieszek produkowanych na bazie eterów polikarboksylowych powinny skłaniać producentów drobnowymiarowej galanterii betonowej do ich coraz powszechniejszego stosowania w produkcji. Jednak o tym jak zwykle zadecydują wymagania klientów i rachunek ekonomiczny.
Krzysztof Kaczan
Schomburg-Polska

KOSTKA BRUKOWA

Ideał
sięgnął bruku

Fot. BUSZREM

Bardzo szybko kostka brukowa zaczęła
wypierać z publicznych chodników betonowe płyty.
A jej zalety użytkowe i coraz ciekawsze wzornictwo
z czasem uczyniły z niej najlepszy materiał
do wykończenia otoczenia domu i to nie tylko
podjazdów, ale również ogrodowych ścieżek
i miejsc przeznaczonych na wypoczynek

Igor Stokłosa
ształt i rodzaj kostki brukowej dobieramy, biorąc pod uwagę przeznaczenie powierzchni, na której
ma być ona ułożona. Jeśli ma być
to wzornictwo nawiązujące kształtem do
klasycznych bruków, nadające otoczeniu
specyﬁcznego i niepowtarzalnego charakteru, warto postawić na kostki z linii standard.
W grupie tej występują zarówno drobne
kostki typu Bruk Jurajski, stosowane na parkowe alejki czy przydomowe tarasy, jak również większe i masywniejsze kostki typu Stary Rynek, imitujące bruk klasyczny, nadające się na alejki, ścieżki, deptaki, place i chodniki.
Jeśli nawierzchnia ma mieć ekskluzywny
wygląd, można wybrać kostkę z serii exclusive. Dostępne są również kostki płukane,
czyli imitujące naturalny kamień, ale pozbawione wad charakterystycznych dla kamienia,
takich jak ograniczona różnorodność kształtów i kolorów. Dla wielbicieli kolorowych kompozycji idealnym rozwiązaniem będą kostki
melanż, również z serii exclusive, które inspirowane są barwami otaczającej nas natury
(możliwość łączenia różnych kolorów, odcieni
i kształtów). Co więcej, kostka brukowa z serii exclusive dzięki zaawansowanej technologicznie obróbce na przykład daje efekt
uszlachetnionej wizualnie kostki „antycznej”. Produkt ten znajduje zastosowanie
przy renowacji nawierzchni miejskich, objętych nadzorem konserwatora zabytków.

K

Trwałe i wytrzymałe
Największą zaletą nawierzchni z kostki
brukowej jest to, że nawet po ulewnych deszczach nie stoi na nich woda – a wszystko dzięki szczelinom pomiędzy poszczególnymi elementami, którymi łatwo odpływa woda, czyli zupełnie odwrotnie niż na wcześniej używanych płytach betonowych, po których
można było przejść „suchą nogą” dopiero po
jej odparowaniu. Niewielka wielkość kostki
sprawia, że jest wygodna do układania, a uzyskane nawierzchnie – pod warunkiem, oczywiście, poprawnego wykonania podłoża
– będą bardzo trwałe. A nawet jeśli uszkodzą
się jakieś elementy, to bez problemu wymienimy je na nowe.
Nawet ekspertom trudno jest ustalić
standardową wielkość elementów – w zasadzie co producent (a jest wielu małych i dużych), to inne oferowane rozmiary i kształty.
Te mniejsze mieszczą się jednak w przedziale 9–11 cm, a większe mają 15–17 cm. Jednak nie długość, a grubość kostki ma znaczenie strategiczne, bo od niej zależy zastosowanie. Na rynku dostępne są kostki o grubości 4 cm, które służą do wykładania ciągów
pieszych oraz przeznaczonych do ruchu samochodów o ciężarze do 2 ton. Następnie
mamy 6-cm do wykładania nawierzchni
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przenoszących obciążenia do 3,5 ton. Z kolei 8-cm kostka nie ma zastosowania w otoczeniu domów jednorodzinnych, gdyż mogą
po niej jeździć samochody ciężarowe. Kostka o grubości 10 cm wytrzymuje największe
obciążenia i stosowana jest na placach magazynowych, po których porusza się ciężki
sprzęt. Jedno jest pewne. Nie warto kupować
kostki bardziej wytrzymałej niż to wynika z planowanego obciążenia, gdyż im grubsza, tym
droższa.

wykładać również powierzchnie o kształcie
koła lub półkola. Potrzebne są jednak w tym
celu zestawy elementów o różnej wielkości,
które „złamią” linię prostą wzoru. Z kostki
o śrutowanej powierzchni można układać tzw.
rozety imitujące stary bruk. W sprzedaży są
też elementy o powierzchni licowej udające
naturalny kamień – najczęściej bazalt, granit,
porfir lub marmur. Najczęściej spotykane kolory to szary i żółty granit, czarny bazalt, biały marmur, czarno-czerwony porfir. Decydując
się na kolor oraz wzór kostki, pamiętajmy, że
zbyt intensywna jej barwa lub intrygujący wzór
mogą przyćmić kolorystykę nie tylko elewacji, ale nawet zupełnie odwrócić uwagę od
domu. A na pewno nie o taki efekt chodzi.

Do wyboru, do koloru
Producentów kostki betonowej jest wielu, bo jej produkcja nie wymaga skomplikowanej technologii. Jest wytwarzana z betonu
wibrowanego i prasowanego pod dużym ciśnieniem. Dodatek składników napowietrzających sprawia, że w masie betonowej powstają pęcherzyki powietrza, które przerywają
system kapilar i dzięki temu ograniczają nasiąkanie elementu od wilgoci znajdującej się
w podłożu, powodują też zwiększenie odporności na mróz.
Betonowa kostka brukowa jest wytwarzana jako jedno- i dwuwarstwowa. Elementy jednowarstwowe są barwione w masie, zaś dwuwarstwowe jedynie w warstwie
wierzchniej; warstwa spodnia wykonywana
jest z betonu konstrukcyjnego odpowiadającego za wytrzymałość wyrobu.
Powierzchnia licowa może być gładka lub
piaskowana. Szczególny wygląd starej kostki kamiennej mają wyroby śrutowane – w fazie produkcji. Krawędzie kostki mogą być proste lub fazowane. Kostkę brukową można też
impregnować, dzięki czemu jest bardziej odporna na zamarzanie i odmarzanie. Niektórzy producenci sprzedają kostkę impregnowaną w trakcie produkcji. Jeśli tak nie jest,
można odpowiedni preparat nanieść już
po ułożeniu nawierzchni. Impregnacja zmniejsza nasiąkliwość kostki brukowej o około
10 proc. dzięki czemu mrozoodporność
wzrasta o około 50 proc. Jednocześnie o około 40 proc. wzrasta odporność na ścieranie.
Wyroby są też mniej podatne na powstawanie wykwitów pod wpływem wody i wilgoci.
Więksi wytwórcy oferują zazwyczaj spory wybór wzorów i kolorów, ci mniejsi – jedynie
podstawowe kształty i barwy: szarą oraz jasnoczerwoną.
Szczególnym rodzajem kostki brukowej
są wyroby produkowane z wibroprasowanego betonu z dodatkiem bazaltu. Spotyka się
dwa ich rodzaje. W pierwszym kostka brukowa ma budowę dwuwarstwową. Pierwsza
warstwa to beton z dodatkiem bazaltu, druga zaś to beton konstrukcyjny. Elementy
jednowarstwowe są produkowane w całości
z konstrukcyjnego betonu z dodatkiem bazaltu.
Kostki z dodatkiem bazaltu produkowane
są w kolorach beżowym, ceglastym i szaroniebieskim. Stosunkowo nowym produktem
jest beton porowaty. Dzięki dodaniu do
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Ważny szczegół

Fot. SPBKD

Dzięki oryginalnemu
i niebanalnemu
wzornictwu wyśmienicie
wpisują się w każde
otoczenie. Moc bruku
doskonale współgra
z soczystą zielenią
roślin, jak również ze
zurbanizowanym
krajobrazem
dzisiejszych miast
i miasteczek
masy betonowej kruszywa o dużym uziarnieniu powstają pory, przez które łatwo przesiąka woda do gruntu.

Kształty tworzące wzory
Ale to przede wszystkim wzornictwo
przyczyniło się do błyskawicznej kariery kostki. Dostępne kolory, wzory i możliwość układania deseni zaspokajają nawet bardzo wybredne gusta, a przy okazji dadzą się dopasować do kolorystyki domu oraz otoczenia.
Kostka brukowa produkowana jest w wielu
kształtach geometrycznych oraz nieregularnych. Najczęściej spotykane formy to kwadrat,
prostokąt, sześciokąt, fala o łagodnie wygiętych brzegach i domino wyglądem przypominające kość.
Umiejętnie zestawiając kształty i kolory
elementów, można uzyskać ciekawe wzory, nawet trójwymiarowe. Taki wzór można wymyślić sobie samemu lub skorzystać z projektów producenta. Kostką brukową można

Każdej ułożonej powierzchni elegancji dodadzą też elementy wykończeniowe, które
można dobrać w tych samych kolorach. Są
to m.in. elementy krawędziowe – nazywane
też przez producentów połówkowymi – i łukowe. W ofercie są też korytka odpływowe
oraz kratki do odwadniania nawierzchni
– przykładowo do zjazdu do garażu. Brzegi
ciągów komunikacyjnych można natomiast
estetycznie wykończyć i umocnić obrzeżami,
krawężnikami tudzież palisadami. Mają one
różną długość i wysokość. Obrzeża są układane na powierzchni gruntu i nie wystają ponad płaszczyznę traktu. Natomiast krawężniki są masywnymi elementami, które trzeba
wkopać w grunt i wystają ponad ścieżkę.
Przedstawiciel firmy Awbud przekonuje,
że dzięki wzornictwu kostki brukowej otoczenie zyskuje nowy image. – Dzięki kostce
możemy niemal malować niestandardowe obrazy przestrzeni ogrodowej – mówi.
Jak twierdzi, produkowana przez jego firmę kostka brukowa idealnie nadaje się do
układania powierzchni placów, chodników,
parkingów i podjazdów. Są to nawierzchnie
wyjątkowo trwałe, odporne na mróz, ścieranie i naciski ciężkich pojazdów. Ich praktyczne
właściwości idealnie współgrają z walorami
estetycznymi. Różnorodność barw i wzorów
kostki zaskakuje. – Dzięki oryginalnemu i niebanalnemu wzornictwu wyśmienicie wpisują się w każde otoczenie. Moc bruku doskonale współgra z soczystą zielenią roślin, jak
również ze zurbanizowanym krajobrazem dzisiejszych miast i miasteczek – dodaje.
Propozycje firm wychodzą naprzeciw
różnorodnym oczekiwaniom. – Admiratorzy
przyrody, ceniący sobie bliskość i urok natury, również poczują nutkę satysfakcji. Drobne formy kostki o intrygującej nazwie Bruk Jurajski dodadzą przestrzeni nieco pierwotnego czaru. A nieregularna faktura krawędzi bruku stworzy unikalną atmosferę pośród parkowych alejek, jak również będzie przypominać kamienne podłoże na naszym przydomowym tarasie – zachwala na swojej
stronie internetowej jeden z nich. Czysta bajka, i to już na etapie promocji produktu I

BUDOWNICTWO DROGOWE I MOSTOWE

Polskie (nowe) drogi
W trakcie niedawnej długiej majówki z pewnością wielu kierowców narzekało
na utrudnienia w ruchu spowodowane budową bądź przebudową dróg.
Gołym okiem widać, że infrastruktura drogowa wyraźnie się poprawia,
choć uważamy, że zbyt wolno i nie zawsze tam, gdzie byśmy chcieli
Jerzy Bojanowicz
d 16 listopada 2007 roku oddano do ruchu 1233,5 km autostrad,
dróg ekspresowych, obwodnic
i przebudowanych dróg oraz – do
18 marca 2011 roku – podpisano umowy na
budowę 780,8 km autostrad (35 projektów).

O

Nowe rozdanie
25 stycznia br. Rada Ministrów przyjęła
skierowany 6 grudnia 2010 roku przez Ministra Infrastruktury do konsultacji społecznych i międzyresortowych projekt „Programu
Budowy Dróg Krajowych na lata 2011–
2015” wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko. – Zakres rzeczowy Programu musiał zostać dostosowany do aktualnych możliwości finansowych państwa,
w oparciu o Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2011–2013, ustawę budżetową
na rok 2011, która wskazuje limity wydatków
na zadania drogowe, zarówno budżetu państwa, jak i Krajowego Funduszu Drogowego,
oraz uchwałę Rady Ministrów w sprawie niektórych działań związanych z realizacją Programu Budowy Dróg Krajowych na
lata 2008–2012 – tłumaczy zmiany zakresu
inwestycji drogowych Radosław Stępień,
podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.
– Rada Ministrów zwiększyła limit finansowy o 4,8 mld zł w stosunku do projektu dokumentu, który był konsultowany społecznie. Dzięki dodatkowym pieniądzom,
biorąc pod uwagę priorytetową rangę drogi
ekspresowej S17 Kurów–Lublin–Piaski i efekt
sieciowy (połączenie z A2) S3 Gorzów Wielkopolski–Międzyrzecz oraz stan zaawansowania prac przygotowawczych, możliwe
było przesunięcie tych inwestycji do załącznika 1. Programu. Przesunięciu uległa też
część inwestycji z załącznika 2. do załącznika 1a, czyli na listę zadań priorytetowych, których realizacja może zostać rozpoczęta do
2013 roku. Chodzi tu między innymi o S1 Pyrzowice–Podwarpie (węzeł „Pyrzowice” – węzeł „Lotnisko”), obwodnice Bełchatowa,
Wielunia, Skawiny, Olsztyna – w sumie aż
17 inwestycji.
Inwestycje z załącznika 1a Programu
mogą być realizowane, gdy uda się uzyskać
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oszczędności przetargowe oraz powstałe na
skutek rozliczania zadań oddanych do ruchu,
które zostały ujęte w załączniku 1, lub przyznania dodatkowych środków finansowych.
W pierwszej kolejności będą to zadania z listy priorytetów inwestycyjnych do 2015 roku,
wyznaczonych w Programie, mające integralne znaczenie dla sieci dróg krajowych. Nie
bez znaczenia będzie też stan zaawansowania i możliwość uzyskania dodatkowych refundacji z funduszy unijnych w ramach perspektywy finansowej 2007–2013.

Nowe szlaki
W kwietniu wstęgi przecięto na oddanym
do ruchu blisko 17-kilometrowym odcinku
drogi ekspresowej S7 Warszawa–Kielce–
Kraków: Skarżysko–Występa, będącym jednocześnie obwodnicą Suchedniowa, Ostojowa, Łącznej i Występy. Odcinek połączył istniejący węzeł drogowo-kolejowy w Skarżysku
z wybudowanym w 2009 roku węzłem Kielce Północ. W ramach inwestycji powstało
29 obiektów inżynierskich, między innymi
4 estakady, 8 wiaduktów, 2 mosty, 10 małych
obiektów mostowych, 2 kładki dla pieszych
i 2 przejścia dla zwierząt. Realizacja największej do tej pory świętokrzyskiej inwestycji drogowej trwała 2 lata. Całkowity koszt pro-

jektu wyniósł 780 mln zł. Wykonawcą inwestycji było konsorcjum firm Strabag Sp. z o.o.
i Mota-Engil Central Europe SA. Projekt był
współfinansowany przez Unię Europejską ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Kwota
dofinansowania wyniosła 629 mln zł.
Znacznie krótszy, bo mający tylko 6,6 km,
jest nowy odcinek autostrady A1 Rowień–
Świerklany, zbudowany w ramach drugiej
część kontraktu na budowę autostrady A1
Bełk–Świerklany, to jest odcinka o łącznej długości 14,5 km. Prace budowlane rozpoczęły
się w sierpniu 2008 roku i zgodnie z podpisaną umową miały zakończyć się w listopadzie 2010 roku. Jednak z powodu ubiegłorocznej powodzi, która zalała plac budowy,
dotrzymanie tego terminu okazało się nie
możliwe. Obiekty towarzyszące to 13 mostów
i 13 wiaduktów nad i w ciągu autostrady,
w tym jeden wiadukt kolejowy nad autostradą A1 i dwa węzły: „Rowień” – na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 935 i „Świerklany” – na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką
nr 932, na którym powstał Obwód Utrzymania Autostrady. Inwestycja kosztowała
1,1 mld zł, a liderem konsorcjum wykonawczego był Strabag.
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Tu warto wspomnieć o kontrowersjach towarzyszących budowie innego odcinka A1: od
węzła Świerklany (bez węzła) do granicy państwa z Republiką Czeską w Gorzyczkach długości 18,3 km. Pierwszy kontrakt Generalna
Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała 18.10.2007 roku z firmą Alpine Bau,
która 18.12.2009 roku od niego odstąpiła,
a GDDKiA zerwała z nią umowę z powodu
notorycznego uchylania się wykonawcy od
wykonywania zapisów kontraktu. W tej sytuacji 1.04.2010 roku ogłoszono kolejny
przetarg, który wygrała…. Alpinie Bau!
A GDDKiA chwaliła się, że dzięki unieważnieniu poprzedniej umowy i powtórzeniu procedury przetargowej kontrakt będzie o 300 mln
zł tańszy.
W marcu br. GDDKiA po raz kolejny zapewniała, że budowa autostrady A1 Świerklany–Gorzyczki jest prowadzona zgodnie
z pozwoleniem na budowę zatwierdzonym
przez wojewodę śląskiego: – Nie może być zatem mowy o zagrożeniu budowlanym. Zarzuty Alpine Bau nie zostały w żaden sposób
potwierdzone i pozostają w sferze niczym nie
uzasadnionych imaginacji. GDDKiA podtrzymuje swoje stanowisko, iż dokumentacja
projektowa obiektów mostowych MA532
i MD532.1 umożliwia wykonawcy wykonanie obiektów między innymi zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i zgodnie z wymogami bezpieczeństwa. Wybudowane obiekty
będą odpowiadały restrykcyjnym wymogom
technicznym i zapewnią bezpieczeństwo
przyszłym użytkownikom.
18 marca br. odbyło się spotkanie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego
z projektantem, inżynierem nadzoru, przedstawicielami GDDKiA i przedstawicielem Alpine Bau, który zgłosił zawiadomienie o zagrożeniu życia i katastrofy budowlanej na skutek wadliwego projektu. Inspektor NB nie zamknął budowy z urzędu – czytamy na stronie GDDKiA. Czy mimo tych przepychanek
między inwestorem i wykonawcą autostrada
będzie gotowa przed Euro 2012? A wracając
do przecinania wstęg, od kilku miesięcy kierowcom jadącym autostradą w kierunku
Grudziądza podróż ułatwi nowy zjazd na trasie A1: węzeł Warlubie na odcinku Rusocin–
Nowe Marzy, oddany 11 miesięcy przed
terminem.

Place budów
Budowa autostrad i dróg ekspresowych
będzie realizowana w systemach koncesyjnym/partnerstwa publiczno-prywatnego oraz
tradycyjnym, czyli realizacji budowy przez
GDDKiA lub spółkę drogową specjalnego
przeznaczenia, powoływaną przez ministra
infrastruktury. – Minister Infrastruktury nie
ma i nie powinien mieć preferencji odnośnie
do systemu, w jakim realizowane są inwestycje drogowe. Decyzja o tym, w jakim systemie są one realizowane, jest wynikiem
analizy wielu kwestii, m.in. możliwości i kon-
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sekwencji prawnych zastosowania danego
rozwiązania oraz ustawy, na podstawie której wybrany jest wykonawca, analizy sytuacji
na rynkach finansowych, jak również możliwości zaangażowania środków publicznych. Obecnie, kiedy wspólnym problemem
stał się poziom długu i deficytu finansów publicznych, większość krajów europejskich
rozważa system partnerstwa publiczno-prywatnego jako realny i alternatywny system realizacji inwestycji, nie tylko drogowych. Prowadzimy konsultacje z bankami na temat
możliwości finansowania PPP – mówi Radosław Stępień.
W budowie i przebudowie jest 1432,7 km
dróg: 736,8 km autostrad (33 zadania),
528 km dróg ekspresowych (37 zadań),
91,6 km obwodnic (13 zadań) i 76,3 km ważniejszych wzmocnień i przebudów (5 zadań).
Większość, bo 612,5 km dróg, powstaje w systemie tradycyjnym, a tylko 168,3 km w systemie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego:
A1 na odcinku Nowe Marzy–Toruń (62,4 km)
i A2 na odcinku Nowy Tomyśl–Świecko
(105,9 km) oraz 1072,9 km dróg ekspresowych, obwodnic i dużych przebudów dróg
(87 projektów).
Pod koniec 2011 roku budowana przez
Autostradę Wielkopolską SA autostrada A2
Świecko–Nowy Tomyśl dobiegnie do węzła
Świecko (około 2 km od granicy). W tym samym czasie będzie już gotowy odcinek o długości 1,1 km budowany przez GDDKiA
między węzłem Świecko i przejściem granicznym w Świecku. – W tym roku planowane
jest ogłoszenie przetargów dla prawie wszystkich pozostałych zadań. Ponadto część zadań
„Programu Budowy Dróg Krajowych na
lata 2011–2015” będzie mogła być realizowana warunkowo – po uzyskaniu dodatkowych środków finansowych – deklaruje Radosław Stępień.
11 marca br. została podpisana umowa
na zaprojektowanie i budowę obwodnicy Augustowa w przebiegu przez miejscowość
Raczki o długości 36,3 km: 13 km w standardzie dwujezdniowej drogi ekspresowej
z 11-metrowym pasem rozdzielającym (rezerwa pod dodatkowe pasy ruchu), a 23,3 km
jako jednojezdniowa droga krajowa o szerokości 8,4 m. Uroczystość odbyła się w Urzędzie Miejskim w Augustowie, w miejscu, wokół którego od lat organizowane były spotkania, pikiety i wiece na rzecz budowy obwodnicy, a także protesty przeciwko jej poprowadzeniu przez Dolinę Rospudy.
Zwycięzcą rozstrzygniętego 9 lutego
przetargu został Budimex SA, który za
projekt i budowę najsłynniejszej obwodnicy
w Polsce zaproponował najniższą cenę
– 659,27 mln zł (najdroższą ofertę złożyło
konsorcjum firm litewskich i polskich
– 1,49 mld zł). Kontrakt w imieniu GDDKiA
podpisali Jerzy Doroszkiewicz, dyrektor podlaskiego oddziału GDDKiA, i jego zastępca,
Alina Zalewska, a w imieniu wykonawcy – Da-

riusz Blocher, prezes zarządu Budimeksu.
Obecni byli również wiceminister infrastruktury Radosław Stępień, wojewoda podlaski
Maciej Żywno, posłowie oraz przedstawiciele
samorządów. – Nie wracajmy do historii, patrzmy w przyszłość – powiedział dyrektor Jerzy Goroszkiewicz, a prezes Budimeksu obiecywał, że droga powstanie szybciej niż zakładają plany (42 miesiące od chwili podpisania umowy, czyli do 11.03.2011 roku).
Przypomnę, że w marcu 2003 roku burmistrz Augustowa wydał decyzję o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu, od której odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach złożyli
Zieloni Rzeczypospolitej Polski Zarząd Regionu Mazowsze i Stowarzyszenie Kulturalno-Ekologiczne „Zielone Mazowsze”.
W grudniu 2006 roku w obronę Doliny Rospudy włączyła się Komisja Europejska, która stwierdziła, iż jest to teren unikatowy i żadne kompensaty (na przykład nasadzenia
drzew) nie naprawią wywołanych w środowisku szkód. Komisarz ds. środowiska Stavros Dimas wielokrotnie apelował o wyznaczenie alternatywnej trasy zamiast zatwierdzonej 17-kilometrowej obwodnicy, która
500-metrową estakadą miała przecinać cenną przyrodniczo dolinę. W marcu 2007 roku
KE pozwała Polskę do Trybunału w Luksemburgu, uznając, że budowa obwodnicy
Augustowa (a także obwodnicy Wasilkowa
koło Białegostoku w Puszczy Knyszyńskiej)
jest złamaniem unijnego prawa. Dopiero
wówczas rząd wstrzymał budowę. Rozwiązanie znaleziono w trakcie posiedzeń „okrągłego stołu” zainicjowanych przez ówczesnego ministra środowiska, prof. Lecha Nowickiego.
Przetarg obejmował zaprojektowanie
i wykonanie obwodnicy Augustowa w ciągu
drogi krajowej nr 8 (na odcinku od węzła
„Augustów” do węzła „Szkocja”, włączając
węzły) i drogi ekspresowej S-61 (na odcinku od węzła „Szkocja” do węzła „Lotnisko”,
włączając węzły). W ramach przedsięwzięcia planuje się zaprojektowanie i budowę
między innymi węzłów „Augustów”, „Borki”, „Janówka”, „Szkocja” i „Lotnisko”,
mostów nad rzekami Kamienny Bród, Rospuda, Szczebelka, wiaduktów nad drogami poprzecznymi, przejść dla zwierząt oraz
przepustów pod koronami dróg i na zjazdach
oraz Miejsc Obsługi Podróżnych: dwóch klasy II i dwóch klasy III. Obwodnica, która
głównie będzie pełnić funkcję drogi tranzytowej, nie będzie kolidować z obszarami włączonymi do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000, obszarami parków narodowych i krajobrazowych oraz rezerwatami
przyrody.
15.03 otwarto oferty na budowę drogi ekspresowej S3 na odcinku Gorzów Wlkp.–Międzyrzecz. Łącznie wpłynęło 19 ofert: 9 dla odcinka 1 (Skwierzyna–Międzyrzecze z obwodnicą Skwierzyny) i 10 ofert dla odcin-
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ka 2 (Gorzów–Skwierzyna). Najtańszą propozycję budowy odcinka 1 złożył Strabag:
425 mln zł brutto (o 568,4 mln zł brutto
mniej od kosztorysu inwestora), a dla odcinka 2 polsko-portugalskie konsorcjum
Mota-Engil Central Europe (lider), Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów
i Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów
Mińsk Mazowiecki – 336,5 mln zł brutto
(o 270,2 mln zł brutto mniej od kosztorysu).
Zakończenie robót zaplanowano na połowę
2014 roku.
Tego samego dnia wyłoniono zwycięzcę
przetargu na budowę trzeciego odcinka S17:
Kurów–Lublin–Piaski, czyli 7,7 km drogi
ekspresowej od węzła Bogucin do węzła
Dąbrowica (wraz z węzłem) oraz 8,7 km dróg
zbiorczych (między innymi łącznik do granic
administracyjnych Lublina), 7,5 km ekranów
akustycznych oraz 9 obiektów inżynieryjnych
(most i 8 wiaduktów) i 13 przejść dla zwierząt średnich, małych i płazów. Powstanie także system szczelnego odwodnienia trasy
(długość 17,6 km). Wykonawca będzie miał
na realizację inwestycji 24 miesiące od daty
podpisania umowy. Najniższą ofertę złożyło polsko-hiszpańskie konsorcjum: Budimex
(lider) i Ferrovial Agroman: 415,1 mln zł
(o około 234 mln zł mniej od kosztorysu inwestora).
Natomiast do 17 maja br. można składać
oferty w ogłoszonym przetargu na budowę

obwodnicy Hrubieszowa o długości 9,3 km,
leżącej w ciągu drogi krajowej nr 74, prowadzącej do przejścia granicznego z Ukrainą
w Zosinie. Powstanie 29 obiektów inżynierskich, w tym 4 mosty i 7 wiaduktów, 18 przejść
dla zwierząt oraz 5 jednopoziomowych
skrzyżowań z drogami lokalnymi. Powstaną
także drogi dojazdowe obsługujące ruch lokalny o łącznej długości 7,4 km oraz system
szczelnego odwodnienia drogi. Ale nie wszystko idzie zgodnie z planami. 21 kwietnia
GDDKiA poinformowała, że budujące odcinek autostrady A4 Brzesko–Wierzchosławice
konsorcjum NDI SA – SB Granit porzuciło
plac budowy, nie wywiązując się z warunków
podpisanego kontraktu.

Największy i najdłuższy
Najczęściej budowane i oddawane do
użytku mosty stanowią fragment drogi. Wyjątkiem był Most Solidarności w Płocku
przez rzekę Wisłę, którego budowa zakończyła
się w październiku 2007 roku. Dobrze widoczny z ul. Dobrzykowskiej (droga nr 575
Dobrzyków–Płock), dopiero 3 lata później,
wraz z całą trasą, został włączony do sieci
dróg krajowych (nr 60 i 62).
Na uwagę zasługują trzy mosty budowane na Wiśle: najdłuższy w Polsce, największy typu extradosed w Europie i najbrzydszy. I tak 4 kwietnia br. minister infrastruktury Cezary Grabarczyk wizytował bu-

dowę najdłuższego w Polsce mostu na Wiśle
o długości prawie 2 km, który powstaje koło
Grudziądza w ciągu autostrady A1. Przeprawa składa się z dwóch estakad dojazdowych po obu stronach rzeki i mostu głównego
o długości 400 m, złożonego z dwóch skrajnych przęseł o długości 110 m i przęsła środkowego o długości 180 m. – Prace przy moście przez Wisłę przebiegają zgodnie z harmonogramem. Widzę duży postęp od czasu,
kiedy byłem tu w zeszłym roku. Dziś możemy przejść z jednego brzegu rzeki na drugi.
Jeszcze w tym roku będzie można przejechać
autostradą z Gdańska do Torunia – powiedział minister Grabarczyk. Autostrada A1
z Gdańska do Torunia o długości 152 km powstaje w systemie koncesyjnym. Od jesieni
2008 roku eksploatowany jest już 90-kilometrowy odcinek z Rusocina k. Gdańska do
Nowych Marz k. Grudziądza. Do końca
2011 roku do ruchu zostanie oddany odcinek Grudziądz–Toruń.
Jednocześnie nie tak daleko, bo koło Kwidzyna, powstaje największy most typu extradosed w Europie o długości 808,5 m (szerokość całkowita: 16,14 m, szerokość jezdni: 9 m, szerokość poboczy/chodników: 0,9
+ 3 m). Przeprawa przez Wisłę stanowi element budowanej w nowym przebiegu drogi krajowej nr 90 o długości około 11 km, będący połączeniem dróg krajowych nr 55 i 91
(a poprzez nią z autostradą A1). – Nasz most

«

BUDOWNICTWO DROGOWE I MOSTOWE

«

będzie konstrukcją bardzo nowoczesną i
atrakcyjną wizualnie. Zapewni bezpieczny,
szybki i komfortowy przejazd między oboma brzegami Wisły – mówi Franciszek Rogowicz, dyrektor gdańskiego Oddziału GDDKiA. Poza mostem zastaną wybudowane trzy
estakady o łącznej długości 1028,4 m, dwa
mosty przez rzeki Młyńska Struga i Liwa,
przejazd gospodarczy, trzy duże przejścia dla
zwierząt oraz kilkanaście przepustów, pełniących jednocześnie funkcję małych przejść
dla zwierząt. Całkowity koszt inwestycji
(wykupy gruntów, prace przygotowawcze, roboty budowlano-montażowe, nadzór), która zostanie oddana do użytku w grudniu
2012 roku, wyniesie około 380 mln zł. Wykonawcą jest konsorcjum firm Budimex (lider) i Ferrovial Agroman.
Warto dodać, że most typu extradosed
(extradosed prestressed bridge – EPB) łączy
ideę mostu podwieszanego i belkowego sprężonego. W porównaniu z obiektami wantowymi jest znaczne tańszy (niższe pylony),
a jednocześnie ciekawszy architektonicznie,
gdyż wyglądem przypomina mosty podwieszane. Przeprawa w Kwidzynie będzie największym mostem EPB w Europie, a także
jednym z największych na świecie. Dotychczas najdłuższym obiektem w Europie (o rozpiętości przęsła 140 m i długości całkowitej
526 m) jest Most Sunniberg w Szwajcarii. Natomiast w Japonii w 2001 roku wybudowano obiekt stanowiący szczytowe osiągnięcie
w mostach typu extradosed, zarówno pod

względem rozpiętości, konstrukcji, jak i technologii wykonania. Mosty nad rzekami Ibi
i Kiso mają rekordowe rozpiętości przęseł wynoszące odpowiednio 271,5 m i 275 m oraz
szerokość pomostu 33 m.
Pod koniec br. ma zostać oddany do użytku budowany od 2009 roku Most Północny
w Warszawie na Wiśle. Połączy on Białołękę
z lewobrzeżną częścią miasta, a także poprawi
komunikację przyjeżdżających do stolicy z północno-wschodniej Polski. Trasa długości
3,4 km wraz z przeprawą mostową długości
około 795 m będzie kosztować 976 mln zł.
Most prawdopodobnie będzie nosił nazwę
Jana Pawła II. Niestety, ze względów oszczędnościowych wybrano projekt mostu prostego jak stół, któremu daleko do urody innych
warszawskich przepraw.

Unijne wsparcie
Wiele inwestycji strukturalnych nie powstałoby bez dofinansowania funduszy Unii
Europejskiej. GDDKiA jest największym indywidualnym beneficjentem środków unijnych
w perspektywie 2007–2013. Suma kosztów
kwalifikowanych dla wszystkich projektów realizowanych przez GDDKiA w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko osiągnęła prawie 36 mld zł, a udział
środków unijnych wynosi ponad 30 mld zł. To
ponad 18 proc. dofinansowania unijnego dla
wszystkich projektów realizowanych w perspektywie 2007–2013, które mają podpisane
umowy o dofinansowanie.

5 kwietnia GDDKiA podpisała 26. umowę o dofinansowanie przebudowy obwodnicy Kielc do parametrów dwujezdniowej drogi ekspresowej. Inwestycja, której całkowita
wartość wynosi 869 mln zł, z czego 697 mln zł
dofinansuje Europejski Fundusz Rozwoju
Regionalnego, obejmuje budowę drogi ekspresowej S7, odcinek Radom (Jedlińsk)–Jędrzejów, na odcinku Kielce (węzeł Wiśniówka)–Chęciny (węzeł Chęciny) o długości
22,73 km. Z kolei 27 kwietnia Komisja Europejska zaakceptowała 7. projekt GDDKiA
w ramach POIiŚ: budowę 144 km autostrady A1 od węzła Czerniewice w pobliżu Torunia do Strykowa pod Łodzią, gdzie powstaje węzeł z autostradą A2. Od początku wdrażania projektów współfinansowanych w ramach tego Programu GDDKiA złożyła w sumie wnioski o płatność na kwotę ponad
14,1 mld zł, z czego KE zrefundowała prawie
8 mld zł (w I kwartale 2011 roku 2,79 mld zł).
W tym roku GDDKiA planuje zakończyć
podpisywanie umów o dofinansowanie dla
projektów POIiŚ, wyczerpując dostępną pulę
środków UE. Natomiast w 2012 roku, zgodnie z założeniami, resort infrastruktury dokona
aktualizacji Programu. – Nastąpi to, kiedy
znane już będą poziomy finansowania infrastruktury drogowej dostępne dla Polski
w ramach Wieloletnich Ram Finansowych
Unii Europejskiej na lata 2014–2020, a także urealnione zostaną prognozy makroekonomiczne na kolejne lata – mówi Radosław
Stępień.
I

„Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2011–2015”
Przyjęty 25 stycznia 2011 roku przez rząd i realizowany przez 5 lat program zawiera między innymi listę priorytetowych zadań
inwestycyjnych, które zostaną rozpoczęte do 2013 roku. Określono wielkość środków przeznaczonych na jego finansowanie,
które będą pochodzić z Krajowego Funduszu Drogowego (KFD) oraz z budżetu państwa. W uchwale przyjęto, że limit wydatków
na realizację zadań finansowanych z KFD, liczony od stycznia 2010 roku, wyniesie 82,8 mld zł.
W 2012 roku Program zostanie poddany aktualizacji, której celem ma być określenie szczegółowej listy zadań oraz środków
na ich realizację w okresie do 2015 roku. Pieniądze na realizację Programu będą corocznie zapewniane w planach finansowych KFD oraz kolejnych ustawach budżetowych.
Przewidywane efekty realizacji Programu do końca roku 2013:
• stworzenie sieci autostrad o łącznej długości około 810,4 km (łącznie z odcinkami budowanymi w systemie
koncesyjnym/partnerstwa publiczno-prywatnego – 168,3 km),
• stworzenie sieci dróg ekspresowych o łącznej długości 782,5 km,
• budowa 26 obwodnic drogowych (o łącznej długości 203 km) miejscowości dotkniętych wysoką uciążliwością ruchu
tranzytowego z zachowaniem dbałości o ochronę obwodnic przed nową zabudową,
• przebudowa odcinków dróg krajowych (pod kątem poprawy bezpieczeństwa ruchu),
• poprawa stanu nawierzchni na drogach krajowych tak, aby w 2012 roku 66 proc. sieci dróg krajowych było w stanie dobrym,
a 34 proc. w stanie niezadowalającym i złym.
Priorytetem inwestycyjnymi do 2015 roku będzie budowa autostrad i dróg ekspresowych:
• autostrada A1 – zakończenie budowy na całym przebiegu,
• autostrada A2 – zakończenie budowy na odcinku Świecko–Mińsk Mazowiecki, rozpoczęcie (w miarę możliwości) budowy
odcinka Mińsk Mazowiecki–wschodnia granica państwa,
• autostrada A4/A18 – zakończenie budowy na całym przebiegu,
• autostrada A8 – zakończenie budowy na całym przebiegu,
• drogi ekspresowe: S1, S2, S3, S5, S7, S8, S17, S19, S69.
Budowa autostrad i dróg ekspresowych będzie realizowana w systemie koncesyjnym/partnerstwa publiczno-prywatnego oraz
tradycyjnym (realizacja budowy przez GDDKiA lub przez spółkę drogową specjalnego przeznaczenia, powoływaną przez ministra infrastruktury).
W latach 2011–2013 łączna wartość wydatków na realizację Programu wyniesie 72,43 mld zł: 63,34 mld zł pochodzić będzie
z KFD, a 9,09 mld zł – z budżetu państwa. Natomiast planowane wpływy z refundacji unijnych wyniosą łącznie 35,63 mld zł,
co stanowi prawie połowę wszystkich wydatków zaplanowanych na lata 2011–2013. Wydatki na program w tych latach mogą
ulec zmianie, na przykład z powodu zmiany warunków przetargu lub konieczności wykonania dodatkowych prac.
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Problem
braku środków
O stanie realizacji inwestycji w związku z organizacją Euro 2012, kolei
aglomeracyjnej, zmianach w prawie zamówień publicznych oraz głównych
problemach resortu infrastruktury rozmawiamy z Adrianem Furgalskim,
dyrektorem w Zespole Doradców Gospodarczych „TOR”
Właśnie minęły 4 lata od decyzji o przyznaniu Polsce organizacji Euro 2012. Jest to
więc czas oczywistych podsumowań, w kontekście tego, co udało się zrobić i co uda się
do rozpoczęcia mistrzostw. Czy może pan
nam przybliżyć najistotniejsze inwestycje, jakie zostaną ukończone?
– Nie zostanie ukończona modernizacja
żadnej z linii kolejowych, a żeby skrócić czas
przejazdu pomiędzy miastami – organizatorami Euro 2012, wstrzymane zostaną prace
chociażby na linii Warszawa–Gdynia. Nigdzie,
poza relacją Poznań–Warszawa, nie uda się
osiągnąć kolejowego standardu UEFA przejazdu pociągiem w czasie 3 godzin. Zbliżymy się do niego w relacji Warszawa–Gdańsk
i Poznań–Gdańsk – 3 godziny i 30 minut, ale
już Warszawa–Wrocław to będzie około 4 godzin i 40 minut.
W tym roku oddamy 255 km autostrad,
między innymi obwodnicę Wrocławia, odcinek Nowy Tomyśl–Świecko, Grudziądz–Toruń. W przyszłym roku to będzie około 600
km autostrad, z czego spora część w tzw. przejezdności, gdzie trudne warunki pogodowe,
spowodowane przykładowo powodziami
czy srogą zimą, mogą nawet i to uniemożliwić. Obawiam się dzisiaj, że może nie udać
się otwarcie odcinka pomiędzy Toruniem
a Łodzią, Łodzią a Warszawą i między Krakowem a Tarnowem, gdzie ostatnio z placu
budowy zeszło konsorcjum polsko-macedońskie.
Co uważa pan za największa porażkę rządu i czego na pewno nie uda się ukończyć
przed czerwcem 2012 roku?
– Współodpowiedzialnością za te porażki
podzieliłbym się w wielu przypadkach z poprzednikami, którzy na przykład nie podjęli
żadnej decyzji odnośnie rozpoczętych rozmów
na koncesję na budowę A1 Stryków–Pyrzowice i A2 Stryków–Konotopa.
Największe porażki to: wspomniana A1
na odcinku Stryków–Pyrzowice i brak jasności
– jak na razie – kiedy rozpocznie się budowa
fragmentu między Tuszynem a Pyrzowicami;
poszatkowane drogi ekspresowe S5 i S8; nieukończenie na Euro żadnej linii kolejowej; nie-
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Gdyby Cezary Grabarczyk posłuchał, nawet
nie nas, ale własnego wiceministra od dróg,
którego odwołał za brak podkoloryzowania
rzeczywistości, nie opowiadałby w 2008 roku
na otwarciu A1 w Nowych Marzach, że całość
tej drogi powstanie do końca 2012 roku
wprowadzenie – do czego namawiałem na
wspólnej z ministrem sportu konferencji
w 2008 roku – nadzwyczajnych rozwiązań
względem infrastruktury dworcowej, przez co
nie będzie dworca Warszawa Zachodnia, je-

dynie częściowo zmodernizowany dworzec
Warszawa Wschodnia oraz – na co daję
50 proc. szans – wybudowany nowy dworzec
w Poznaniu; brak istotnego zasilenia największych spółek w sporą ilość nowego bądź
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istotnie zmodernizowanego taboru kolejowego, co zmusza nas do poszukiwania na czas
Euro 2012 wagonów w Czechach, Austrii
i Niemczech, jak na razie z marnym skutkiem.
Czy powstałe zaniechania i problemy
możemy tłumaczyć wyłącznie kryzysem,
czy są też inne przyczyny?
– Mamy do czynienia przede wszystkim
z kryzysem obietnic politycznych złożonych
przez poprzedni rząd i podtrzymanych w sferze infrastruktury transportowej przez obecnego ministra. Ja wspólnie z Januszem Piechocińskim w kwietniu 2007 roku, gdy przyznano nam prawo współorganizacji Euro
2012, powiedzieliśmy, że z przedstawionych
planów zrealizujemy: 100 proc. inwestycji na
lotniskach, 50 proc. inwestycji drogowych i 40
proc. kolejowych. W międzyczasie przyszedł
kryzys, który nieznacznie te przewidywania
skorygował w dół, ale poza tym można powiedzieć, że trafiliśmy z prognozami niemal
w dziesiątkę. Gdyby Cezary Grabarczyk posłuchał, nawet nie nas, ale własnego wiceministra od dróg, którego odwołał za brak
podkoloryzowania rzeczywistości, nie opowiadałby w 2008 roku na otwarciu A1 w Nowych Marzach, że całość tej drogi powstanie
do końca 2012 roku.
Wiele mówiło się o niedobrym prawie
przetargowym, uniemożliwiającym szybki
i jednoznaczny wybór wykonawców. Czy
obecne przepisy sprzyjają szybkiemu realizowaniu inwestycji? Innymi słowy, czy dalej można zaskarżyć przetarg wart 10 mln
euro za niewłaściwy dobór żarówek do
oświetlenia czy tym podobnych drobiazgów?
– Prawo zamówień publicznych zostało
bardzo istotnie zmienione. Absurdy ze złym
wyliczeniem opraw do lamp na kwotę 47 zł,
co skutkowało odrzuceniem najtańszej oferty na budowę obwodnicy Wrocławia i koniecznością wyboru oferty droższej o 125 mln
zł, skończyły się 4 lata temu. Oczywiste błędy pisarskie i rachunkowe nie unieważniają
już ofert, skrócono maksymalnie wszelkie terminy na składanie i rozpatrywanie odwołań,
protestów i kar, uniemożliwiono wydłużanie
procedury przetargowej za pomocą zadania
setek, często idiotycznych, pytań. Prawo zamówień publicznych nie może być traktowane
przede wszystkim jako narzędzie antykorupcyjne. Podejście w tej kwestii zmieniło się
na lepsze od momentu objęcia urzędu przez
prezesa Jacka Sadowego.
Warszawa stoi w korkach. Abstrahując
od budowy metra, nowych linii tramwajowych etc, czy uważa pan, że unikniemy dyskusji o płatnym wjeździe do centrum, podobnie jak w Londynie? Czy nie sądzi pan,
że najwyższy czas zacząć rozmawiać i namawiać mieszkańców do przesiadania się do
komunikacji miejskiej?
– Nie unikniemy i władze miast mają takie rozwiązanie zapisane – na razie bardzo
miękko – w swoich dokumentach strate-
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gicznych. Prezydent Warszawy nawet wymieniła datę 2015 roku jako czas, w którym
można zacząć intensywniej przygotowywać
się na taki wariant. Podobnie wyrażał się prezydent Wrocławia. Obecna kadencja samorządowa to druga tak wyraźna kadencja stawiająca na rozwój kolei aglomeracyjnej i powiązania jej z rozwijaną komunikacją publiczną. W ramach środków europejskich do
2015 roku tylko na modernizację linii tramwajowych skierowane zostanie 3,2 mld zł,
a na zakup tramwajów 4,5 mld zł. Mam wrażenie, że kampanie na rzecz zmiany zachowań komunikacyjnych już trwają i przynoszą
pozytywny skutek. Zwłaszcza tam, gdzie
wprowadza się wspólny bilet kolej-komunikacja miejska, zaczynamy mieć problem ze
zbyt dużą liczbą chętnych, jak na możliwości taborowe. Wybudowanie obwodnic, choć
konieczne, nie wyeliminuje korków, dlatego
sami musimy przekonać się, że jakość komunikacji miejskiej znacznie się poprawiła
i poprawia w ostatnim czasie.
Wracając do metra. Czy ma pan wiedzę
kiedy – realnie patrząc – druga linia dotrze
na Pragę?

du na ogrom działów i prac, którymi zajmuje się resort, ale raczej negatywna. Bo choć
zmienił wiele ustaw i rozruszał program budowy dróg, to mam coraz większe obawy
z ilu jeszcze budów będą schodzić, bądź będą
wyrzucane firmy za ich nieterminowe realizowanie oraz na ilu oddanych odcinkach będziemy mieć problem z jakością. Wszystko
przez tak chwalone przez ministra kryterium
niskiej ceny w przetargach, co miało nawet
przynieść 16 mld zł wirtualnych oszczędności. Na kolei jest dramat, reforma usamorządowienia była niewypałem, pogrążyła
PKP Intercity, a nie stworzyła zdrowych
Przewozów Regionalnych. Po raz pierwszy ludzie mieli taki chaos z rozkładem jazdy i z blokowaniem pociągów konkurencji, że zostali
na peronach zaskoczeni brakiem połączeń.
Sypie się infrastruktura, a ministra podnieca
jedynie Kolej Dużych Prędkości. Jego nadzór
nad własną ekipą w PLK doprowadza do
tego, że zabiera z infrastruktury kolejowej na
drogi 1,2 mld euro, określane jako oszczędności. Blisko połowa wagonów IC jest niesprawna i trzeba ciąć połączenia, bo nie ma
ich jak obsługiwać, a minister żyje tylko za-

Obecna kadencja samorządowa to druga tak
wyraźna kadencja stawiająca na rozwój kolei
aglomeracyjnej i powiązania jej z rozwijaną
komunikacją publiczną. W ramach środków
europejskich do 2015 roku, tylko na modernizację
linii tramwajowych skierowane zostanie 3,2 mld zł,
a na zakup tramwajów 4,5 mld zł
– Jeśli chodzi o centralny odcinek, na dzisiaj nie ma jeszcze zagrożeń co do jego ukończenia jesienią 2013 roku. Warunkiem zachowania harmonogramu jest uporanie się
z wydaniem brakujących pozwoleń na budowę stacji, co jeśli nie chcemy opóźnień,
musi nastąpić do maja, tak aby od czerwca/lipca mogła się rozpocząć ich budowa.
Odnośnie przedłużenia centralnego odcinka, to powinno ono zostać rozpoczęte niemal od razu po zakończeniu I etapu budowy, gdyż na tych 6 km wiatr będzie hulał.
Żeby spełniła się zapowiedź szefa ZTM, że
budowa będzie kontynuowana w dwóch
kierunkach równocześnie, musimy znać
wielkość funduszy UE na lata 2013–2020. Jeśli będą wystarczające, jest szansa na ukończenie całej linii w 2020 roku.
Trochę o personaliach. Wszyscy pamiętamy awanturę sejmową o odwołanie ministra Grabarczyka. Jak z perspektywy 4 lat
ocenia pan pracę ministerstwa pod jego kierownictwem? Czy widzi go pan dalej na urzędzie po wyborach?
– Z moich informacji wynika, że minister
Grabarczyk sam nie widzi się na tym urzędzie
po wyborach, gdyż ma wyższe ambicje polityczne. Ocena jest bardzo trudna ze wzglę-

kupem Pendolino, które miejmy nadzieję, że
będzie chociaż wyposażone w mechanizm wychylnego pudła. Żadnej reformy Poczty Polskiej, na którą nawet ja mam alergię kiedy muszę iść po odbiór awizo, bo listonosze roznoszą przesyłki, kiedy nie ma nas w domach.
Żadnej reformy przedsiębiorstwa Porty Lotnicze.
Co obecnie uważa pan za najistotniejszy
problem polskiej infrastruktury AD 2011?
Jakie podstawowe zadania postawiłby pan
przed nowym rządem?
– To będzie przede wszystkim problem
braku środków. Minister już oficjalnie przyznał się do opóźnień w realizacji programu
drogowego, o czym świadczą zapisy nowego programu budowy dróg do 2015 roku.
Wiele zależy od tego, jaki budżet unijny wywalczymy dla Polskie. Jak będzie słaby, to
spadnie jeszcze tempo budowy dróg, a kolej
może czekać prawdziwy dramat, chyba że UE
nakaże nam zwiększenie do 40 proc. wielkości środków przeznaczanych na infrastrukturę
kolejową, ale tutaj i tak zaległości są tak duże,
że nie ma już szans na utrzymanie sieci kolejowej w obecnej wielkości.
Rozmawiał Jan Sitnicki
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Skuteczne narzędzie
marketingowe
O targach AUTOSTRADA-POLSKA rozmawiamy z Andrzejem Mochoniem,
prezesem zarządu Targów Kielce
Wydaje się, że dziś wystawców nie trzeba przekonywać do udziału w targach,
zwłaszcza o takiej randze jak AUTOSTRADA-POLSKA, jednak rolą organizatora jest
zapewnienie dogodnych warunków i atrakcyjnego programu. Jakie czynniki świadczą
o systematycznym doskonaleniu oferty pod
kątem podmiotów reprezentujących drogownictwo?
– Nie spoczniemy na laurach, tego mogą
być pewni nasi wystawcy i zwiedzający. Każdego roku czeka na nich w Targach Kielce coś
zaskakującego i nowego. W tym roku po raz
pierwszy wystawcy mają do dyspozycji nowoczesną halę wystawienniczą „E” o powierzchni 6700 metrów kwadratowych i 16,5
metrów wysokości, z bezsłupową konstrukcją umożliwiającą prezentowanie sprzętu
wielkogabarytowego. Zainteresowanie ofertą przerosło nasze oczekiwania. AUTOSTRADA-POLSKA zgromadzi w tym roku
ponad 860 firm z 25 krajów, między innymi
z Austrii, Belgii, Chin, Czech, Danii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Luksemburga, Niemiec, Słowacji, Szwajcarii, Szwecji, Turcji, Wielkiej Brytanii i oczywiście Polski. Na blisko 33 tys. metrów kwadratowych
zaprezentowanych zostanie ponad 2 tys.
maszyn i urządzeń. Warto przypomnieć, że
podczas pierwszej edycji wystawy w 1995 roku
na powierzchni 2700 metrów kwadratowych
swoją ofertę prezentowało około 250 wystawców, ekspozycję obejrzało wówczas ponad 5 tys. gości. W tym roku spodziewamy
się ponad 20 tys. gości.
Te targi, według danych Polskiej Izby
Przemysłu Targowego za rok 2010, obok
Międzynarodowych Targów Techniki Rolnej
AGROTECH i Międzynarodowego Salonu
Przemysłu Obronnego MSPO plasują się
w pierwszej szóstce imprez targowych w Polsce. Targi Kielce należą do czołówki organizatorów wystaw w Europie ŚrodkowoWschodniej, zajmując w tej grupie trzecią pozycję.
Specjalizujemy się w przemysłowych
imprezach B2B, a to, co jest wyznacznikiem
opłacalności wystawiania się w Kielcach, to
rosnąca liczba wystawców i zwiedzających.
Każdej branży zapewniamy bowiem odpowiednią grupę docelową. Dotyczy to oczywiście także podmiotów reprezentujących
drogownictwo. Każda z firm, prezentująca

swoją ofertę na Autostradzie Polskiej wie, że
tutaj spotka swoich dotychczasowych, a co
najważniejsze przyszłych klientów. O poziomie imprezy świadczą także towarzyszące jej konferencje, seminaria, prezentacje.
Wystawcom targów zapewniamy także ukierunkowany na drogownictwo PR i obecność
około 200 dziennikarzy zainteresowanych
branżą. W tym roku będzie to także liczna
grupa dziennikarzy zagranicznych, których
relacje z targów oraz informacje o prezentowanych nowościach, nowatorskich rozwiązaniach znajdą się w branżowych magazynach francuskich, niemieckich czy włoskich. Relacje z targów i informacje na ich temat pojawiają się nie tylko w mediach ogólnopolskich, lecz także w prasie i portalach
branżowych oraz w relacjach telewizyjnych
– tegoroczna edycja zaistniała w ponad 50
tytułach. Nie bez przyczyny targi uznawane
są za jedno ze skuteczniejszych narzędzi marketingu.
Na jakie wydarzenia specjalne towarzyszące targom mogą liczyć uczestnicy te-

gorocznych targów AUTOSTRADA POLSKA? Co poleciłby pan odwiedzającym targi w ramach przygotowanego programu?
– Święto drogownictwa w Kielcach wzbogacają corocznie liczne spotkania i wszystkie
są godne polecenia, oczywiście w zależności
od zainteresowań i oczekiwań potencjalnych uczestników. Konferencja organizowana przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów
w tym roku poświęcona jest zagadnieniom
związanym ze skutecznym obniżaniem natężenia hałasu. Drugi dzień targów to m.in.
naukowo-techniczne spotkanie, na którym poruszony zostanie temat bezpieczeństwa ruchu
w komunikacji lądowej, którego organizatorem jest Świętokrzyski Klub Drogowca Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Kielcach, GDDKiA Oddział w Kielcach oraz Targi Kielce. Dużym zainteresowaniem w ubiegłym roku cieszyła się
konferencja związana z zagospodarowywaniem i projektowaniem pasów zieleni autostradowej. Podobnie zapowiada się także jej
tegoroczna edycja.
Czy targi dla drogownictwa są dobrym
przykładem potwierdzającym tezę, że dziś
udostępnienie powierzchni wystawienniczej to jedynie niezbędne minimum, za którym musi iść edukacja i stworzenie platformy do dyskusji oraz dobry grunt dla promocji
innowacji?
– AUTOSTRADA i towarzyszące jej
wydarzenia branżowe to nadal bardzo popularny, chętnie wybierany sposób promocji,
dający bardzo szerokie możliwości prezentacji
produktów i usług. Ta impreza, druga co do
wielkości w Europie i jedyna tego typu w Polsce, jest niezwykle ważna w branży budowy
dróg i autostrad. Wystawców przyciągają każdego roku efekty poprzedniej edycji i jej wysoki poziom merytoryczny. Targi stanowią
oczywiście platformę do nawiązania relacji inwestorskich i biznesowych, są miejscem wymiany doświadczeń, prezentacji nowych rozwiązań i technologii.
Widoczna potrzeba udziału w konferencjach, spotkaniach branżowych, warsztatach czy szkoleniach podnoszących zarówno
poziom wiedzy, jak i niejednokrotnie kwalifikacje uczestników, płynnie wpisuje się w kongresowy profil działalności naszego ośrodka.
Rozmawiał Piotr Danilczuk
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Po drodze do rozwoju
Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe SA w Kraśniku realizuje bieżące
zadania na drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych
i gminnych w obrębie województwa lubelskiego, przyjmując za nadrzędny cel jakość
wykonywanych prac i jak najlepszą współpracę z inwestorami oraz uczestnikami
ruchu drogowego, których dotyczą przeprowadzane roboty
rzedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe SA w Kraśniku powstało w wyniku reorganizacji drogownictwa
w Polsce w 1992 roku. Po kolejnych
przekształceniach własnościowych obecnie
głównymi akcjonariuszami są Kamieniołomy
Dolomitu SA w Sandomierzu i Sandomierskie Kopalnie „Dolomit” Sp. z o.o.
Firma świadczy bardzo szeroki zakres
usług z zakresu drogownictwa. Podstawowa
działalność przedsiębiorstwa obejmuje budowę oraz remonty ulic, placów i dróg,
kompleksowe utrzymanie dróg, w tym w trudnych warunkach zimowych, produkcję masy
bitumicznej oraz usługi wykonywane z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu drogowego.
Jednym z największych zadań zrealizowanych przez spółkę w 2010 roku było kompleksowe utrzymanie dróg krajowych nr 19
o długości 44 km oraz nr 74 o długości
27,7 km wraz z obwodnicą miasta Kraśnik (5,27 km). W ramach robót na tych odcinkach dróg wykonano remonty cząstkowe,
nakładki bitumiczne, przeprowadzono naprawę i konserwację znaków aktywnych,
podjęto się prac w zakresie koszenia traw na
pasach przydrożnych, podcinki drzew i gałęzi,
zimowego i letniego utrzymania mostu na Wiśle w Annopolu, zimowego zwalczania śliskości na drogach i chodnikach oraz innych
prac zleconych mających na celu utrzymanie
porządku i bezpieczeństwa. W ciągu minionego roku wybudowano zespół ulic o łącznej
długości około 2,5 km dla UM w Biłgoraju,
ul. Roztocze o długości 0,5 km dla UM Lublin, rozbudowano skrzyżowanie wraz z budową ronda w m. Wysokie dla ZDW Lublin,
przebudowano drogę gminną PolanówkaPrawiedniki dla UG Łusk (3,9 km) oraz drogi powiatowe Krasne–Owczarnia–Boby i Józefów–Chruślina–Wierzbica dla powiatu
opolskiego (6,4 km) oraz na odcinku RatajZdziłowice dla ZDP Janów Lubelski o długości 1,9 km. Ponadto przeprowadzono liczne remonty nawierzchni dróg wojewódzkich: nr 809 i 828 dla RDW Bychawa w miejscowości Krasienin o długości ponad 2,8 km
i drogi wojewódzkiej w Hedwiżynie dla
RDW Zamość o długości 2,3 km, a także
zniszczonych w wyniku powodzi dróg powiatowych o łącznej długości 6,6 km na od-
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Przebudowa drogi powiatowej dla ZDP Biłgoraj

Wytwórnia Mas Bitumicznych
MADRO120 Mg w Kraśniku
cinkach: Wilków–Zagłoba–Łaziska i Kazimierz Dolny–Podgórz–Wilków dla ZDP Opole. Wyremontowano również drogi gminne
o łącznej powierzchni 20180 mkw. na zlecenie UM Piaski oraz 2,86 km dróg gminnych
dla UM Opole Lubelskie.
Aby realizacja zdań na tylu drogach
była możliwa, konieczne jest posiadanie odpowiedniego zaplecza technicznego. Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe SA w Kraśniku dysponuje nowoczesną, w pełni zautomatyzowaną, zasilaną gazem ziemnym wytwórnią mas bitumicznych o wydajności
120 Mg/h. Proces produkcyjny sterowany jest
komputerowo, a proces produkcji pozwala
wytwarzać wszystkie rodzaje mas bitumicznych według aktualnie wymaganych receptur.

Zakres i skala produkcji czyni z firmy jednego z największych i najbardziej liczących się
producentów masy bitumicznej w południowo-wschodniej Polsce.
Zaplecze techniczne obejmuje nowoczesny sprzęt do wbudowania masy bitumicznej oraz robót ziemnych, uwzględniający układarki, walce, frezarki, koparki i koparkoładowarki, ładowarki, spycharki i inne urządzenia niezbędne do wykonywania wszelkich
prac drogowych. Przyszłościową inwestycją
był także zakup wysokotonażowych samochodów oraz naczep do przewozu materiałów kamiennych i masy bitumicznej.
Priorytetem działalności firmy jest jej
ciągły rozwój poprzez zdobywanie nowych
rynków, inwestowanie w nowoczesny sprzęt
do realizacji zadań drogowych, systematyczną poprawę jakości i wzrost efektywności ekonomicznej, zgodnie z certyfikowaną polityką
jakości według normy ISO 9001:2009. Siłą
przedsiębiorstwa są jego pracownicy – zmotywowani i dobrze przygotowani do współpracy z inwestorami i społeczeństwem oraz
użytkownikami dróg, czego dowodem jest fakt,
że organizowane roboty na ciągach drogowych
w maksymalnym stopniu dostosowane są do
wygody odbywającego się ruchu drogowego
i przyjazne dla jego uczestników.
I
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Potencjał kontra
zapotrzebowanie
O funkcjonowaniu branży, głównych problemach hamujących rozwój
oraz prognozach na najbliższe lata rozmawiamy z Aleksandrem Kabzińskim,
prezesem Zarządu Polskiego Związku Pracodawców Producentów Kruszyw
Coraz częściej w dyskusjach publicznych pada stwierdzenie, że
Polska jest jednym wielkim placem budowy. Czy wobec takiego stanu rzeczy naturalną konsekwencją jest rozwój branży producentów
kruszyw i poprawa kondycji w związku z rosnącym zapotrzebowaniem na kruszywa?
– Polska jest tylko na swój sposób „jednym wielkim placem budowy”. Sęk w tym, że na tym placu kontynuuje się budowy, bądź kończy się je, a mało robi się nowych wykopów, a w konsekwencji nowych
fundamentów. Rozwój branży obserwowaliśmy w latach 2006–
2008, w dniu dzisiejszym dysponuje ona potencjałem znacznie przekraczającym obecne i najbliższe zapotrzebowanie na kruszywa.
W najlepszej kondycji branża była w roku 2007, kiedy to pełną
parą szło budownictwo. Zużycie kruszyw kształtowało się wtedy na
poziomie ponad 70 proc. Również wykonawcy dróg gromadzili kruszywo na program budowy dróg, który jednak praktycznie rozwinął
się dopiero dwa lata później.
Reasumując, potencjał branża ma, czeka jednak na rzeczywisty, a nie zapowiadany wzrost zapotrzebowania, a ten zależy od tego,

Ograniczenia środowiska
to podstawowy czynnik wpływający
na funkcjonowanie branży.
Nie jest to branża produkująca
słodycze, ale nie jest to również
branża barbarzyńców, którzy po
sobie zostawiają tylko zniszczenia
czy w kolejnym roku budżetowym uzyskamy znaczące wsparcie unijne.
Wzrost inwestycji infrastrukturalnych to nie tylko popyt na kruszywa, ale także kwestia możliwości jego zaspokojenia. Jak
kształtują się dzisiejsze zasoby i potencjał rynku kruszyw w świetle wzmożonych potrzeb budownictwa, choćby w perspektywie 2012
roku?
– Rok 2012 nie będzie rokiem porównywalnym z rokiem 2010
w kwestii zapotrzebowania na kruszywa. W budownictwie nie nastąpi
istotny wzrost, a w drogownictwie znaczna część kontraktów w zakresie zapotrzebowania na kruszywa będzie w fazie robót wykończeniowych albo w fazie końcowej. Nie zmienia to faktu, że wobec
ograniczenia dostępu do złóż kopalin już eksploatowanych i przyszłych
za 10 lat zacznie brakować piasków i żwirów, a za 50 lat kruszyw naturalnych łamanych.
Kilka lat temu jako główny problem branży wskazywał pan logistykę, uniemożliwiającą efektywne wykorzystanie rezerw kruszyw.
Czy na przestrzeni ostatnich lat dokonały się w tym obszarze na tyle
istotne zmiany, że dziś można wskazać na inne czynniki hamujące
rozwój rynku?

– Kruszywa są potrzebne nadal nie w miejscu produkcji, a w miejscu budowania – czyli zużycia, stąd tak istotnym zagadnieniem jest
ich transport. W ciągu 8 lat było z tym różnie. Ciągle główną potrzebą
jest zmniejszenie ilości przewozów po drogach asfaltowych na
rzecz dróg żelaznych. Ostatnio następuje jednak znaczna zmiana. Wystarczy powiedzieć, że w pierwszym kwartale transportem kolejowym
przewieziono ponad sześć milionów ton kruszyw, to prawie dwa razy
więcej niż w najlepszym dotychczas pierwszym kwartale 2007 roku.
Słowem, jeżeli zmiany wynikające z podjętej bieżącej współpracy wiodącego przewoźnika z wiodącymi producentami kruszyw zostaną
utrzymane, to przy pomocy co najmniej 8 tys. wagonów w roku 2011
zostanie koleją przewiezione około 25 mln ton kruszyw i powstanie
system logistyczny, który może gwarantować systematyczną realizację
potrzeb. Wystarczyło, że przewoźnik zobaczył w transporcie kruszyw
swoją szansę.
Warto wspomnieć, że główny problem – czyli transport zaczyna
ustępować miejsca innemu problemowi, a mianowicie kwestii dostępu
do złóż kopalin. Przewiduję, że będzie to wkrótce główny hamulec
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branży. Musimy poważnie potraktować zasadę zrównoważonego rozwoju człowieka,
przyrody, gospodarki, a nie bezkrytycznie podchodzić do żądań zawodowych obrońców
przyrody.
Jakie wyzwania oznacza dla producentów kruszyw Program Budowy Dróg na lata
2011–2015 i jak ocenia pan ich przygotowanie do zapewnienia materiałów niezbędnych na realizację zaplanowanych inwestycji drogowych?
– Program budowy dróg 2011–2015 nie
zakłada większych nakładów niż średnioroczne w latach 2009–2011. Oznacza to, że
jeżeli w tym okresie nie będzie braków ilościowych, to w latach 2011–2014 nie tylko nie
będzie wzrostu, ale będzie spadek zapotrzebowania. Oceniam go na poziomie około
10 proc.
Jaki wpływ na funkcjonowanie branży
mają ograniczenia środowiskowe? Czy jest
to istotny czynnik wpływający na realizację
zadań wynikających z programu budowy
i modernizacji dróg, odczuwalny przez branżę?
– Ograniczenia środowiska to podstawowy czynnik wpływający na funkcjonowanie branży. Nie jest to branża produkująca słodycze, ale nie jest to również branża barbarzyńców, którzy po sobie zostawiają tylko
zniszczenia. W Polsce nie funkcjonuje dobro
wspólne, a tym są na przykład drogi składa-

jące się w 95 proc. z kruszyw. Obecnie zamiast
ustalonych procedur i taksatywnie określonych
wymagań spotykamy się z zasadą: „nie bo
nie”.
Jeżeli więc zarówno samorządy, jak i administracja ochrony środowiska, będą bezkarnie uniemożliwiać budowę dróg i wydobycie kopalin, to tak chętnie przytaczany
krwioobieg gospodarczy – czyli drogi, będą,
jakie są. Nie znam ludzi, którzy nie chcą chronić przyrody, ale też znam o wiele za dużo takich, dla których jest to ideologią połączoną
ze źródłem korzyści.
Jak kształtują się długofalowe prognozy dla rynku kruszyw w świetle planowanych
inwestycji i przewidywań odnośnie eksploatacji złóż oraz wykorzystania kruszyw
sztucznych?
– Pod pojęciem kruszywo rozumiemy
kruszywa naturalne ze złóż oraz kruszywa
wtórne, zarówno sztuczne, jak i pochodzące z recyklingu. Jeżeli tylko spełniają oczekiwania własności i wymagania, mogą być
równorzędnie stosowane. Z Zachodu idzie
przykład wykorzystania kruszyw wtórnych.
U nas kończą się złoża kruszyw sztucznych,
wobec zagospodarowania hałd pohutniczych. Jeżeli będą pieniądze na inwestycje,
to znajdzie się też miejsce dla każdego rodzaju kruszyw. Szukajmy pieniędzy na inwestycje, to kruszyw do roku 2020 nie zabraknie.

Jak udaje się Związkowi wpływać na rozwiązanie napotykanych barier natury prawnej? Jakie zmiany istotne z punktu widzenia branży udało się państwu dotychczas wywalczyć, a co nadal wymaga pilnego uregulowania, aby produkcja kruszyw zyskała należną jej rolę w łańcuchu gospodarczym?
– Związek realizuje bieżące zapotrzebowanie swoich członków, a są nim problemy w zakresie: dostępu do złóż, jakości, transportu i logistyki, prawa i bezpieczeństwa
w pracy. Przez lata działania dopracowaliśmy
się pozycji ważnego uczestnika procesu tworzenia prawa, od założeń do stanowisk Senatu. Jesteśmy obecni w procesie opiniowania przed powstaniem projektów rządowych i podczas prac Komisji Sejmowych.
W znacznym stopniu pomaga nam mówienie jednym głosem z innymi branżami przemysłu wydobywczego. Potrzebne zmiany
przekazujemy na bieżąco, mówiąc nie tylko
co zmienić, ale i dlaczego, i jak. Nie osiągamy pełnej ich realizacji, ale w wielu przypadkach, szczególnie poprzez wskazywanie
możliwości wystąpienia patologii w wypadku przyjęcia proponowanych rozwiązań, jesteśmy słuchani przez twórców prawa. By coś
zmienić, trzeba tam być i być cierpliwym,
otwartym na kompromis, czyli zgodę na niezgodę.
Rozmawiał
Piotr Nowacki

Wstęgą szos do zarobków
Realizacja programu budowy dróg w Polsce wkracza w decydującą fazę
– informował w roku 2009 Murator.pl. – Rośnie liczba ogłaszanych i rozstrzyganych
przetargów, a od 2010 roku wyraźnie zwiększy się łączna długość dróg w budowie.
Zaostrza się konkurencja wśród wykonawców. Spadają ceny ofertowe. I pojawia się
coraz więcej wątpliwości co do terminowości realizacji projektów oraz ich jakości
Rajmund Szmalenberg
o kilkuletnim okresie zawiedzionych oczekiwań w 2009 roku ﬁrmy
budowlane wreszcie odczuły przyspieszenie realizacji programu budowy dróg krajowych i autostrad. W wariancie
realistycznym, w najbliższych latach rynek budownictwa drogowego, mierzony wartością
zrealizowanych robót, będzie rósł średnio
o blisko 13 proc. rocznie – szacowała w swoim raporcie „Budownictwo drogowe w Polsce. Prognozy rozwoju na lata 2009–2012” ﬁrma badawcza PMR. Nie ma jednak realnych
możliwości terminowego zrealizowania całego programu budowy dróg krajowych, istnieje wiele zagrożeń, które mogą spowolnić
realizację dużych inwestycji drogowych.
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Wysoka konkurencja na rynku pomiędzy
wykonawcami, wywołująca wojnę cenową na
etapie przetargów, może mieć bardzo niekorzystne skutki dla rynku budownictwa
drogowego w najbliższych latach. Zdaniem
analityków PMR, duże skumulowanie prac
drogowych, które ma miejsce w Polsce,
może zaowocować m.in. wzrostem cen materiałów budowlanych i ich transportu,
sprzętu oraz kosztów usług budowlanych.
Dodatkowo, oprócz budowy nowych dróg
kontynuowany będzie program przebudów
i remontów istniejących tras krajowych – jego
realizacja również zaangażuje zarówno wykonawców, jak i dostawców materiałów budowlanych.
W opinii autorów raportu, negatywnie na
branży drogowej odbije się z pewnością wy-

bieranie najtańszych ofert, z pominięciem kryterium jakości. Dodatkowo, w przypadku
wzrostu cen wykonawstwa niewykluczone są
roszczenia finansowe wykonawców czy nawet ich zejście z placu budowy.
– Pozytywnym jest fakt, że w zamówieniach publicznych na budowę nowych dróg
coraz częściej poza kryterium cenowym pojawiają się także dodatkowe wyznaczniki, na
przykład termin realizacji zamówienia czy
długość gwarancji – stwierdził Bartłomiej
Sosna, starszy analityk rynku budowlanego
w PMR.
Dzięki zwiększeniu przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad liczby postępowań mających na celu wyłonienie wykonawcy z zastosowaniem procedury przetargu ograniczonego zmalała liczba protestów
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składanych przez firmy zabiegające o zlecenia.

Jest o co walczyć
Wartość rynku budownictwa drogowego
w Europie Środkowej do 2013 roku przekroczy 15 mld euro, z czego 40 proc. (6 mld
euro) przypadnie na Polskę – wynika z ubiegłorocznego raportu PMR.
„Po dwuprocentowym spadku w 2009
roku, w najbliższych latach rynek budownictwa drogowego w Europie Środkowej
będzie się rozwijał w średnim nominalnym
tempie 5 proc. rocznie, przekraczając w latach
2012–2013 poziom 15 mld euro. Na sytuację
na rynku drogowym w regionie kluczowy
wpływ będzie miała Polska, przygotowująca
obecnie infrastrukturę drogową pod kątem organizacji Euro 2012. To głównie dzięki niespotykanym wcześniej w historii kraju inwestycjom w autostrady i drogi ekspresowe rynek drogowy w Europie Środkowej odnotuje dodatnie tempo wzrostu.
Co ważne, wyraźnie przyspieszyły procedury związane z przygotowaniem budowy
sieci dróg ekspresowych, która docelowo
ma być w Polsce ponad dwukrotnie dłuższa
w porównaniu do sieci autostrad.
Dzięki temu w latach 2010–2013 aż
dwie trzecie z ponad 1200 km nowych dróg
ekspresowych w regionie przypadać będzie na
Polskę. Natomiast w realizacji sieci autostrad
pozostałe kraje regionu prezentują się już dużo
lepiej. Dzięki temu proporcje w regionie zostaną zachowane. Z oczekiwanych w latach
2010–2013 ponad 1700 km nowych autostrad
blisko 60 proc. zostanie zbudowanych w pięciu mniejszych krajach regionu – w Bułgarii,
Czechach, Rumunii, Słowacji oraz na Węgrzech.

Wyższa rentowność
Pieniądze przeznaczone na inwestycje
drogowe przyciągają firmy małe i duże.
Obok takich potęg, jak Budimex Dromex,
Mostostal Warszawa, Skanska czy Strabag
pojawiają się nowi gracze, czyli jeszcze nieznane w tym sektorze przedsiębiorstwa. Nie
odstrasza ich fakt, że dotychczas budownictwo drogowe charakteryzowało się najniższą
rentownością w branży budowlanej.
Zarówno duże, jak i mniejsze przedsiębiorstwa liczą na to, że inwestycje związane
z przygotowaniami do Euro 2012 spowodują
wzrost opłacalności w tej branży, a tym samym wpłyną na poprawę ich wyników.
Analitycy śledzący rynek budowlany
uważają, że firmy budujące drogi mogą
wreszcie zacząć zarabiać, ponieważ istotnie
wzrośnie podaż kontraktów. Każdy będzie
więc miał okazję znaleźć coś dla siebie.
Małe kontrakty na rynku budownictwa
drogowego odznaczają się względnie dużą
rentownością, gdyż firmy realizują je w całości
swoimi siłami. Duże natomiast charakteryzują się mniejszymi marżami, przy czym jest

Analitycy śledzący rynek budowlany uważają, że
firmy budujące drogi mogą wreszcie zacząć zarabiać,
ponieważ istotnie wzrośnie podaż kontraktów. Każdy
będzie więc miał okazję znaleźć coś dla siebie
to rekompensowane skalą działalności. Jeszcze kilka lat temu zyski z budowy dróg były
znikome. Wynikało to z inwestycji, przygotowujących firmy do budowy autostrad.
Najpierw trzeba było sporo wydać, żeby
później zarabiać. Rosła też konkurencja,

która miała wpływ na spadek rentowności.
Nadal firmy walczą o zlecenia, jednak pojawiające się częściej kontrakty, pieniądze z Unii
Europejskiej oraz wydatki z budżetu państwa
pozwalają myśleć optymistycznie o wzroście
rentowności wykonawców.
I
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Jak wykorzystujemy
środki unijne
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9 maja obchodziliśmy dzień Europy, ustanowiony w rocznicę przedstawienia planu
stworzenia Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, która stanowiła zalążek Unii
Europejskiej w jej obecnym kształcie. W wielu polskich miastach zorganizowano
festyny, w czasie których informowano mieszkańców o Unii Europejskiej.
Nie trzeba było jednak wybierać się na obchody Dnia Europy, aby zrozumieć
jak wiele w Polsce zmieniło się dzięki przystąpieniu do Wspólnoty Europejskiej.
Namacalnym tego wyrazem jest rozmach, z jakim realizowane są rozmaite
inwestycje, które w ogóle nie ruszyłyby z miejsca, gdyby nie solidny zastrzyk
ﬁnansowy, jaki otrzymujemy z Unii
Jacek Butlewski
a przestrzeni ostatnich lat polskie
samorządy zmieniły się nie do poznania dzięki możliwości ubiegania się o unijną pomoc ﬁnansową.
Dla przykładu Poznań od 2004 roku otrzymał 350 mln zł na realizację projektów drogowych z Sektorowego Programu Operacyjnego Transport (SPOT) i z Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR). Wsparcie z wymienionych programów miasto otrzymało do
2006 roku. Obecnie natomiast (do 2013
roku) Poznań pozyskuje pomoc inwestycyjną z Wojewódzkiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO) oraz Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, za
sprawą której zrealizowano dotychczas wiele projektów, między innymi wyremontowano wiele strategicznych ulic.

N

Nie tylko drogi
Jednak dzięki wsparciu z funduszy europejskich buduje się i remontuje nie tylko drogi, ale również na przykład mosty, jak chociażby ten na Bugu w Małkini. Trwająca trzy
lata inwestycja kosztowała ponad 80 mln zł,
z czego większość stanowiło wsparcie finansowe Unii Europejskiej. Niezwykle nowoczesny obiekt jest przeznaczony dla ruchu kołowego, pieszego oraz rowerowego. Most
w Małkini to oczywiście tylko jeden z wielu
przykładów przedsięwzięć infrastrukturalnych realizowanych ostatnio w Polsce dzięki unijnemu dofinansowaniu. Przemierzając
nasze krajowe drogi, co chwilę możemy natrafić na tablice informujące o współudziale
UE w finansowaniu inwestycji.

Konieczne formalności
Z unijnego wsparcia korzystają także
instytucje kultury. Przez wiele lat narzekaliśmy,
że ta dziedzina życia jest niedoceniana z powodu ciągle brakujących środków na budowę czy remont instytucji kulturalnych oraz na
organizację imprez artystycznych czy też na
wsparcie dla samych twórców. Aby ocenić jak
wiele zmieniło się na lepsze po naszej akcesji do Unii, wystarczy przejść się chociażby po

Poznaniu. Właśnie tutaj, nieopodal słynnego Zamku, od kilku lat wznosi się nowoczesna Aula Nowa, która na stałe wpisała się
w krajobraz centrum miasta, a która powstała
właśnie dzięki unijnym pieniądzom. To oczywiście tylko jedna z wielu inwestycji kulturalnych, na które w latach 2007–2013 przeznaczono ponad miliard euro.
Samorządy, zarówno te większe, jak i te
mniejsze, dostrzegają, jak wielką szansą jest
dla nich wsparcie finansowe z Unii Europejskiej. Zabieganie o pieniądze z Brukseli wcale nie jest jednak łatwe, chociażby ze względu na formalności, jakie się z tym wiążą.
W wielu urzędach powstały specjalne zespoły
ludzi, które zajmują się tylko i wyłącznie pozyskiwaniem wsparcia z Europy.

Wybór programu
Pierwszą decyzją, jaką muszą podjąć
aplikujący o pomoc, jest wybór programu
operacyjnego, z którego ma być otrzymana
dotacja. Ubiegający się o środki finansowe
z Europejskiego Funduszu Społecznego

rządy chcące uzyskać wsparcie muszą bowiem
wcześniej zabezpieczyć środki na tak zwany
wkład własny, który jest nieodzowny, ponieważ Unia nie finansuje żadnych działań w stu
procentach, choć jak wiadomo jej udział jest
na ogół największy.

Własny wkład
Warto pamiętać o wkładzie własnym, ponieważ nawet przy niewielkim jego procentowym udziale w całości kosztów danej inwestycji może on wynieść kilka, a nawet kilkanaście milionów złotych (w przypadku
gdy mamy do czynienia z większymi inwestycjami, jak budowa dużego mostu, remont drogi strategicznej czy wzniesienie od
podstaw siedziby jakiejś znaczącej instytucji
kultury). Wybór programu operacyjnego i zabezpieczenie wkładu własnego na realizację
zamierzonego celu otwiera długą procedurę
zabiegania o wsparcie finansowe, które wiąże się z bardzo wieloma szczegółowymi formalnościami, koniecznymi do załatwienia.
Niemniej wysiłek ten jest jak najbardziej

Wybór odpowiedniego programu operacyjnego
to dopiero początek drogi. Samorządy chcące
uzyskać wsparcie muszą bowiem wcześniej
zabezpieczyć środki na tak zwany wkład własny,
który jest nieodzowny, ponieważ Unia nie finansuje
żadnych działań w stu procentach
muszą zainteresować się programem Kapitał
Ludzki. Z kolei środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego rozdzielane są
w ramach programów: Innowacyjna Gospodarka, Infrastruktura i Środowisko, Rozwój Polski Wschodniej, Pomoc Techniczna,
Europejska Współpraca Terytorialna. Ponadto istnieje 16 innych programów, obsługiwanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – po jednym
dla każdego województwa. Osobne programy dotyczą także obszarów wiejskich i rybołówstwa.
Wybór odpowiedniego programu operacyjnego to dopiero początek drogi. Samo-

opłacalny, ponieważ nie bez kozery mówi się,
że unijna skarbonka jest całkiem pokaźna
i można brać z niej garściami – rzecz jasna
po spełnieniu określonych warunków.
Wsparcie europejskie po naszej akcesji
w 2004 roku znacząco odmieniło nasz kraj.
Polska przypomina jeden wielki plac budowy, na którym prowadzone są liczne i różnorodne prace. Oczywiście dodatkowym i niemałym impulsem dla tych działań był wybór
naszego kraju na gospodarza piłkarskich
mistrzostw Europy w 2012 roku. Bez przyznania nam prawa do organizacji tej imprezy wiele prac prawdopodobnie nie zostałoby podjętych wcale.
I
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Siła napędowa
rozwoju lokalnego
O wizji zarządzania, najpilniejszych zadaniach do realizacji oraz współpracy z rządem
rozmawiamy z Markiem Tramsiem, nowym prezesem Związku Powiatów Polskich
Jak doświadczenie na stanowisku starosty polkowickiego i znajomość problemów
samorządowych na szczeblu powiatowym
wpłynie na pana wizję zarządzania Związkiem Powiatów Polskich i kierunek najpilniejszych działań?
– Samorządowcem jestem od 20 lat, od
początku powstania powiatu polkowickiego
jestem jego starostą. Tworzyłem struktury powiatowe w Polkowicach, ale jestem również
członkiem-założycielem Związku Powiatów
Polskich. Tak więc nie są mi obce problemy
powiatów i mam nadzieję, że dotychczasowe doświadczenie pomoże mi w zarządzaniu
Związkiem.
Od początku powstania ZPP mówimy
o naszych bolączkach. Dużo się zmieniało, ale
nie zawsze z korzyścią dla powiatów. Pragnąłbym, żebyśmy na koniec tej kadencji samorządów nie rozmawiali o tych problemach,
o których dziś rozmawiamy, gdyż będą już pomyślnie rozwiązane.
Przeprowadzając reformę administracyjną, przewidywano między innymi, iż jej
skutkiem będzie decentralizacja zadań i finansów publicznych na szczeble regionalne
i lokalne, a jednocześnie usprawni się działania administracji, między innymi poprzez
jej zespolenie na szczeblu powiatowym.
Dziś można powiedzieć, że te odważne
i daleko idące założenia nie ziściły się w takim stopniu, jak oczekiwali tego twórcy reformy. Żaden inny samorząd nie doświadczył
tak wielu zmian i zawirowań, jak stało się to
udziałem powiatu.
Powiat, pomyślany i utworzony jako
jednostka kompleksowo wykonująca zadania na rzecz wspólnoty lokalnej: edukacyjne, dotyczące rynku pracy, bezpieczeństwa, pomocy społecznej, ochrony zdrowia
– zamiast wzmacniania, był pozbawiany kolejnych zadań. Degradacja powiatu objawiała się także tym, że musiał przyjąć
skutki decyzji centralnych bez rekompensaty
finansowej.
Jakie postulaty będzie pan forsował w zakresie ustawodawstwa, aby funkcjonowanie
samorządu terytorialnego najpełniej spełniało swoje cele z korzyścią dla społeczności lokalnych?
– Ostatnie Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich przyjęło dziewięć pro-
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Nasze prorozwojowe decyzje zmieniają nie tylko
„małe ojczyzny”, ale mają znaczący wpływ na
całokształt kraju. Musimy posiadać instrumenty,
aby w pełni samorządnie się rozwijać. Rząd chętnie
przekazuje liczne zadania powiatom, ale niechętnie
przekazuje środki czy dostosowuje przepisy
gramowych stanowisk propozycji zmian
przepisów regulujących funkcjonowanie samorządu terytorialnego. Dotyczą one zarówno kwestii finansowych, jak i ochrony środowiska, zdrowia, ratownictwa medycznego
czy zarządzania drogami.
Jeżeli chodzi o zmiany ustrojowe, to naszą propozycją jest odejście od powoływania

i odwoływania skarbnika przez organ stanowiący, a zatrudnienie na takich samych warunkach jak sekretarza. Osobiście uważam,
iż jest to bardzo interesujące rozwiązanie, które odpolityczni funkcję. Dobry skarbnik daje
gwarancję stabilności finansowej samorządowi, kształtuje jego politykę na lata. Niezbędna jest ciągłość i niezależność. Sam

POLSKA SAMORZĄDOWA
wiem, że dobry skarbnik broni się sam swoim doświadczeniem i wiedzą.
Myślę, że ciekawym naszym postulatem
jest ustalenie stałego terminu wyborów samorządowych. Proponujemy czwartą niedzielę maja, gdyż byłoby to symboliczne
nawiązanie do historycznego momentu pierwszych wyborów samorządowych
w III Rzeczpospolitej. Właśnie dzień 27
maja 1990 roku uznawany jest za datę narodzin polskiego samorządu. Stały termin wyborów na wiosnę gwarantuje powiatom właściwe planowanie i kształtowanie finansów
przez nowo wybrane władze.
Ważną kwestią jest też pozytywne rozwiązanie problemu administracji zespolonej
na szczeblu powiatowym, gdyż przez lata sukcesywnie wyłączano z niej kolejne służby, inspekcje, straże. A proszę pamiętać, że sprawy bezpieczeństwa obywateli, zarządzania
kryzysowego są odpowiedzialnością starostów.
Potrzebę jakich zmian widzi pan w wymiarze zadań samorządu powiatowego dotyczących sfery społecznej? Co powinno
zmienić się w obecnym systemie na płaszczyźnie spraw najbliższych mieszkańcom
oraz ich finansowania?
– Kierując się zasadą samorządności, należy nie tylko szanować dobro wspólnot lokalnych, ale przyznać im prawo do samodzielnego kształtowania najbliższego oto-

czenia. W myśl tej zasady pieniądze wypracowane w danym miejscu w pierwszej kolejności powinny służyć realizacji tych zadań,
których oczekują mieszkańcy. To gospodarze najlepiej wiedzą, jakie są najpilniejsze
potrzeby.
System ochrony zdrowia w Polsce oparty jest głównie na sieci szpitali powiatowych. Wiele z tych placówek reprezentuje najwyższy poziom pod względem wyposażenia
czy kadry medycznej, ale to przede wszystkim
dzięki samorządom jest tak dobrze. Często
mówimy o braku pieniędzy na powiatowe drogi, ale proszę pamiętać, że nie ma tych pieniędzy, gdyż zlikwidowano subwencję drogową, a dochody własne są zbyt małe, by zaspokoić wszystkie potrzeby. Większość powiatów nie dysponuje żadną nadwyżką operacyjną, którą mogłyby przeznaczyć na działania inwestycyjne.
W jakim stopniu współpraca z rządem
przekłada się na dobry klimat dla powiatów
i co należałoby zmienić w jej obecnym
kształcie?
– Współpraca Związku Powiatów Polskich z rządem rzeczywiście układa się prawidłowo. Jesteśmy partnerem w rozmowach na temat proponowanych przez radę
ministrów nowych rozwiązań czy projektów
ustaw, ale liczymy na więcej. Bardzo chciałbym, aby nasze uwagi i interpelacje były wysłuchiwane i przychylnie przyjmowane, a nie

zawsze tak jest. Powiaty to siła napędowa rozwoju lokalnego, to między innymi dzięki nam
buduje się tyle dróg, przekształca szpitale,
zmienia system oświaty. Nasze prorozwojowe
decyzje zmieniają nie tylko „małe ojczyzny”, ale mają znaczący wpływ na całokształt
kraju. Musimy posiadać instrumenty, aby
w pełni samorządnie się rozwijać. Rząd
chętnie przekazuje liczne zadania powiatom,
ale niechętnie przekazuje środki czy dostosowuje przepisy.
Z jakim nastawieniem i nadziejami odnośnie mocy sprawczej Związku i przyszłości Polski powiatowej obejmuje pan stanowisko prezesa?
– Minęło 20 lat od czasu reaktywowania
samorządu terytorialnego. Dzięki zaangażowaniu i ciężkiej pracy samorządowców na
rzecz mieszkańców ten okres stał się epoką
rozwoju lokalnego i budowy społeczeństwa
obywatelskiego. Władze samorządowe stały
się ważnym uczestnikiem przemian, a struktury samorządowe przyczyniły się w sposób
istotny do uporządkowania państwa. To
między innymi powiaty mogą zaprezentować
dorobek pracy dla społeczności lokalnych, bez
której trudno sobie wyobrazić obraz naszych „małych ojczyzn”. Pamiętając o tym, liczę na to, iż moja praca przyczyni się do
wzmocnienia roli powiatów w samorządowej
Polsce.
Rozmawiał Piotr Nowacki

Gmina Sulejów
Za sprawą atrakcyjnego położenia oraz bogatego dziedzictwa historycznego gmina Sulejów stała się centrum rekreacyjno-wypoczynkowym dla
mieszkańców środkowej Polski

Urząd Miejski w Sulejowie
ul. Konecka 42
97-330 Sulejów
tel. (44) 610 25 00
www.sulejow.pl

Gmina Sulejów usytuowana jest wśród malowniczych terenów
południowo-wschodniej części województwa łódzkiego. Swym obszarem obejmuje czyste ekologicznie tereny Sulejowskiego Parku
Krajobrazowego. Naturalne walory przyrodnicze stwarzają tu doskonałe warunki do rowerowych i pieszych wycieczek rodzinnych.
Na obszarze gminy istnieje 20 km oznakowanego Szlaku Rzeki Pilicy, stanowiącego idealny dystans na spływ kajakowy, a jednocześnie będącego atrakcyjnym miejscem dla amatorów sportów
wodnych. Tutaj bowiem można wypożyczyć kajak, rower wodny, jacht, a nawet zdobyć patent żeglarski!
Na terenie całej gminy zlokalizowanych jest kilkanaście obiektów noclegowych i gastronomicznych, przygotowanych na przyjęcie turystów indywidualnych, a także grup
zorganizowanych. Większość ośrodków wypoczynkowych posiada zaplecze konferencyjno-bankietowe, umożliwiające profesjonalną organizację konferencji czy szkolenia.
Nagrodą za czas poświęcony poznawaniu regionu są odrestaurowane klasztory
w Sulejowie i Witowie czekające na turystów. W murach sulejowskiego Opactwa Cystersów znajduje się m.in. muzeum, którego eksponaty przedstawiają historię opactwa. W muzealnych zbiorach spoczywa jedna z największych tajemnic polskiej historii:
czaszka ludzka sprzed 1000 lat ze śladem zabiegu chirurgicznego.
Odwiedzając Sulejów, zwłaszcza w sezonie letnim, warto wziąć udział w jednej z wielu
imprez kulturalnych i rozrywkowych, takich jak: letnie koncerty muzyczne realizowane w ramach „Wędrownego Festiwalu Filharmonii Łódzkiej Kolory Polski”, Festiwal
Muzyki Organowej i Kameralnej, Dni Sulejowa, Średniowieczna Biesiada Rodzinna na
Podklasztorzu.
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Inwestujemy w przyszłość
Dobre położenie jest atutem, ale niewystarczającym – mówi w rozmowie
o walorach Konina, jego potrzebach inwestycyjnych i najpilniejszych
przedsięwzięciach, zgodnych z obraną strategią rozwojową Józef Nowicki,
prezydent Miasta Konina

Z jakimi postanowieniami odnośnie
rozwoju miasta i funkcjonowania lokalnego
samorządu objął pan stanowisko prezydenta Konina?
– Konin to dla mnie miejsce wyjątkowe:
miasto mojego dzieciństwa, młodości; miasto, które znam od podszewki, które widzę nowoczesne i przyjazne. Realny program dla Konina to przede wszystkim konieczność utworzenia nowych miejsc pracy, usunięcia barier
dla inwestorów, wspieranie lokalnej przedsiębiorczości, prowadzenie licznych inwestycji,
między innymi dzięki pozyskaniu funduszy
z Unii Europejskiej. To także działania socjalne, w tym budowa nowych żłobków
i przedszkoli, mieszkań komunalnych, socjalnych i pod wynajem, a ponadto potrzeba
modernizacji szlaków komunikacyjnych, dróg,
parkingów, wiaduktów oraz budowa ścieżek
rowerowych, sprawna komunikacja miejska
czy wreszcie dalszy rozwój darmowego Internetu. Wiele podjętych przez mojego poprzednika działań będę kontynuował, ale na
wiele spraw mam inne spojrzenie i tam zastosuję własną strategię rządzenia.
Co sprawia, że Konin jawi się jako miasto przyjazne inwestorom i jak zamierza pan
wzmocnić potencjał gospodarczy miasta?
– Jak się okazuje, dobre położenie jest atutem, ale niewystarczającym. Z myślą o krajowych i zagranicznych inwestorach samorząd
Konina przygotował specjalną ofertę inwestycyjną. Oferujemy w niej dwie grupy zwolnień z podatku od nieruchomości. W opinii

156 Fakty

analityków ekonomistów oferta Konina w perspektywie długoletniej jest równie korzystna
jak oferty proponowane inwestorom w specjalnych strefach ekonomicznych. Polityka inwestycyjna jest bardzo ważna, gwarantuje bowiem rozwój miasta. Nie należy jednak zapominać o innych, równie ważnych sferach.
Szansą dla Konina są młodzi ludzie. Będę zabiegał o tworzenie dla nich solidnych podstaw
możliwości rozwoju. Myślę tutaj o stworzeniu dobrej oferty edukacyjnej i nowych miejsc
pracy, aktywizacji inkubatora przedsiębiorczości, zadbaniu o dobry start młodych w dorosłe życie, a więc zapewnieniu im dostępu do
mieszkań, żłobków, przedszkoli. Miastu potrzebna jest także strategia, silna wizja rozwoju, w której inwestycje infrastrukturalne
i modernizacyjne tworzą warunki do inwestycji
innowacyjnych, tworzących nowe obszary aktywności gospodarczej.
Czy Konin ma dobre warunki dla turystyki krajowej i zagranicznej? Położenie
zdaje się mówić o dużych możliwościach. Czy
jednak to wystarcza?
– Konin posiada wiele cennych zabytków,
które z pewnością mogą zainteresować turystów. Myślę tu o Romańskim Słupie Drogowym z inskrypcją z 1151 roku, zabytkowych
kościołach czy dworku Zofii Urbanowskiej.
Konin i okolice to także rejon znakomity do
uprawiania sportów wodnych, wędkowania
i wypoczynku. Wiele jezior poprzez kanał Warta–Gopło posiada połączenia żeglowne z Wisłą i wybrzeżem Bałtyku. 10 km od Konina
znajduje się Sanktuarium Maryjne w Liche-

Konińska starówka

niu. Wybudowana tam bazylika jest jedną
z największych świątyń w Europie. I to doskonałe położenie wykorzystujemy i zachęcamy turystów do odwiedzenia Konina, przy
czym bardzo ważna jest dobra oferta gastronomiczna, handlowa, rekreacyjna i noclegowa oraz dostęp do informacji na jej temat.
Dlatego też powołaliśmy Centrum Informacji Turystycznej, które udziela fachowej informacji o atrakcjach miasta i regionu oraz
promuje nasze walory turystyczne.
W ostatnich kilku czy nawet kilkunastu
latach Konin zdobył wiele nagród i wyróżnień za nakłady na inwestycje i działania ekologiczne. Jakie kolejne wyzwania stoją przed
samorządem?
– Nigdy nie jest tak komfortowo, że
wszystko zostało zrobione. W dziedzinie
ekologii i nakładów na inwestycje Konin ma
z pewnością duże osiągnięcia. Jednak przed
nami kolejne wyzwania, a wśród nich modernizacja oczyszczalni dla lewobrzeżnej
części miasta, uporządkowanie gospodarki
odpadami komunalnymi, remont wiaduktu
Briańskiego, bardzo istotnego dla szlaku
komunikacyjnego miasta. Są to dla Konina
ważne, ale jednocześnie bardzo kosztowne
przedsięwzięcia. Niewątpliwie dużym wsparciem przy ich realizacji będą środki unijne, niemniej jednak wkład własny miasta będzie także imponujący.
Rozmawiała Magdalena Szczygielska
www.konin.pl

GMINA LESZNOWOLA
Lesznowola to gmina wiejska leżąca w bezpośrednim sąsiedztwie Warszawy. Powierzchnia gminy wynosi 6917 ha, a na jej terenie mieszka ponad 19 tys. osób. Bliskość stolicy i międzynarodowego lotniska Okęcie, dogodne szlaki komunikacyjne, atrakcyjne tereny inwestycyjne czy dobry stan infrastruktury technicznej to atuty, dzięki którym Lesznowola intensywnie się rozwija.
Aż trudno uwierzyć, że jeszcze kilkanaście lat temu była gminą typowo rolniczą.
Dziś na jej terenie zarejestrowało się ponad 4 tys. firm. Są wśród nich mniejsze i większe przedsiębiorstwa, tworzące ośrodek
produkcyjny i usługowy, koncentrujący nowoczesny przemysł z udziałem kapitału krajowego oraz zagranicznego. Na szczególną uwagę zasługuje miejscowość Wólka Kosowska, na terenie której powstało największe w Europie Środkowo-Wschodniej
handlowe centrum azjatyckie. To około 400 firm handlowych, które stanowią około 8 proc. wszystkich podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na terenie gminy i olbrzymi potencjał gospodarczy.
Wiele znanych firm (krajowych i zagranicznych) ulokowało tu swoje siedziby, ponieważ teren gminy postrzegany jest jako miejsce dużych możliwości. Z analiz wynika, iż w okresie od roku 2006 do I połowy 2010 roku w gminie Lesznowola przybyło ponad
1600 firm – czyli prawie 60 proc. Jednocześnie, w tym samym okresie ilość firm w skali kraju zwiększyła się o 2,9 proc.
Bardzo dużym ułatwieniem dla inwestorów jest plan zagospodarowania przestrzennego, którym objętych jest aż 98,5 proc.
obszaru gminy. Potencjalni inwestorzy mogą samodzielnie sprawdzić interesującą ich lokalizację, jej położenie i sąsiedztwo za
pomocą „Internetowego Systemu Prezentacji Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lesznowola”,
który jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Gminy.
W gminie przybywa również nowych mieszkańców. Przyciąga ich dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna i społeczna.
Gmina dołożyła wszelkich starań, aby w sposób maksymalny powiększyć uzbrojenie swoich terenów w media (wodociąg 100
proc. i kanalizacja 87,5 proc.). Stale inwestujemy w budowę dróg gminnych oraz współfinansujemy (w stopniu znacznym – 50–
75 proc.) budowę i modernizację dróg powiatowych, a także wojewódzkich.
Mieszkańcy gminy Lesznowola mają gwarancję, że ich dzieci będą uczęszczały do dobrych szkół – wysoki poziom gminnej
oświaty to następny atut Lesznowoli, a czas wolny po zajęciach aktywnie i bezpiecznie spędzą na nowoczesnych obiektach
sportowych czy placach zabaw. Gminny Ośrodek Kultury proponuje ciekawą ofertę zajęć dla małych i dużych, a gminna biblioteka oferuje nie tylko bogaty księgozbiór, ale i bezpłatny dostęp do internetu.
Gmina Lesznowola była jedną z pierwszych w Polsce, gdzie przekształcono publiczną służbę zdrowia. O zdrowie mieszkańców
dbają dwa niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej oferujące szeroki zakres bezpłatnych usług medycznych – nie tylko podstawowych, ale i specjalistycznych. Mieszkańcy mają też dobry dostęp do banków, punktów usługowych i sklepów.
W gminie Lesznowola można również wspaniale wypocząć. Do rekreacji najlepiej nadają się lasy w okolicach Magdalenki i Wilczej Góry oraz doliny rzeki Utraty. Miłośnicy czynnego wypoczynku mają do dyspozycji ścieżki rowerowe, stadiony i hale sportowe oraz okoliczne stadniny koni.

Azjatyckie Centrum Handlowe
w Wólce Kosowskiej

Zespół Szkół w Łazach wraz z obiektami sportowymi – kompleksem boisk„Orlik 2012”

Maria Jolanta Batycka-Wąsik jest wójtem gminy
Lesznowola już 4 kadencję

Gmina Lesznowola to dobre miejsce do rozwijania przedsiębiorczości, atrakcyjne dla
inwestorów, ekologicznie czyste, wygodne, ciekawe i przyjazne dla mieszkańców.

Urząd Gminy Lesznowola
ul. GRN 60, 05-506 Lesznowola
tel. (22) 757 93 40 do 42, fax. (22) 757 92 70
gmina@lesznowola.waw.pl, www.lesznowola.waw.pl

W ostatnich latach na terenie gminy powstało wiele
reprezentacyjnych osiedli mieszkaniowych

Gminy wiejskie Województwa Lubelskiego
– sukces gospodarczy, różne drogi
Od 1 lipca 2010 roku 6 gmin wiejskich województwa lubelskiego: Chodel,
Serniki, Siennica Różana, Sosnowica, Ostrówek i – pełniący funkcję lidera
– Lubartów realizuje projekt partnerski pn. „Gminy wiejskie województwa
lubelskiego – sukces gospodarczy, różne drogi”
Udział wskazanych powyżej gmin w projekcie, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007–2013, Działanie 2.4 Marketing gospodarczy,
Schemat B, nie jest przypadkowy. Na etapie tworzenia koncepcji tej
inicjatywy ustalono, iż właściwym kluczem doboru partnerów będzie
różnorodność. W związku z tym każda z uczestniczących gmin ma
nieco inny profil społeczno-gospodarczy oraz oferuje odmienne warunki aktywności gospodarczej. Z tego względu w partnerstwie znalazły się typowe gminy rolnicze (Ostrówek, Serniki, Siennica Różana),
gminy o dużym potencjale turystycznym (Sosnowica, Chodel), a także gmina Lubartów, stanowiąca bezpośrednie zaplecze strefy miejskiej Lubartowa. Ponadto gminy uznały, iż zamiast ze sobą konkurować, na przykład w zakresie pozyskiwania inwestorów, lepiej ściśle współpracować. W praktyce sprowadzi się to do tego, że firma
zainteresowana prowadzeniem na tym terenie działalności gospodarczej, będzie mogła wybrać, która z możliwych lokalizacji jest dla
niej najkorzystniejsza. Gminy partnerskie postawiły na współpracę
i efektywność, bowiem 6 gmin ma większą siłę przebicia, a także może
zaoferować warunki odpowiednie nawet dla dość wybrednych inwestorów. Tworzony w ramach projektu system obsługi inwestora
będzie oparty na stałej współpracy. Gminy będą się wzajemnie wspierać, aby jak najlepiej wykorzystać pojawiające się szanse.
Opisywana inicjatywa jest nie tylko innowacyjna w skali województwa lubelskiego, lecz także należy do nielicznych tego typu przedsięwzięć w kraju. Należy podkreślić, iż idea projektu wynika z przekonania, że polityka rozwoju lokalnego jest podstawowym zadaniem
samorządu gminnego. Jednakże aktualna sytuacja gospodarcza kraju powoduje, że ze względu na ograniczoną ilość środków budżetowych żadna gmina, szczególnie wiejska, nie może pozwolić sobie
na rozpraszanie finansów na nieefektywne lub chybione inicjatywy.
W związku z tym pojawia się konieczność opracowania zasad postępowania, w tym marketingu gminy, które ukierunkują realizację
zadań pod kątem ich efektywności, kolejności wdrażania i kierunków
zaangażowania środków finansowych, zarówno własnych, jak i tych
pozyskanych z zewnątrz. Dla osiągnięcia oczekiwanych rezultatów
niezbędne będzie prowadzenie efektywnego marketingu gmin w celu
podniesienia ich konkurencyjności i atrakcyjności jako miejsca pracy,
wypoczynku i zamieszkania.
Celem projektu jest promocja gospodarcza województwa lubelskiego z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi marketingu gospodarczego, ukierunkowana na wykreowanie pozytywnego i adekwatnego do oczekiwań wizerunku obszaru gmin pod kątem pozyskania inwestorów, kontrahentów i turystów. W ramach zaplanowanych działań utworzonych zostanie 5 Punktów Obsługi Inwestora w gminach partnerskich oraz Centrum Obsługi Inwestora w Lubartowie. Opracowana będzie strategia rozwoju gospodarczego, wykorzystująca potencjały wszystkich gmin skupionych w partnerstwie,

a także strategia promocji obszaru, uzupełniona koncepcją marki „Gminy wiejskie Lubelszczyzny” wraz z systemem identyfikacji wizualnej.
Przygotowane zostaną profesjonalne oferty inwestycyjne oraz koncepcje zagospodarowania terenów inwestycyjnych, a niektóre z nich
dodatkowo zostaną zwizualizowane. Oferty zostaną wysłane do potencjalnych inwestorów. Powstanie film promocyjny, dystrybuowany w telewizjach lokalnych i regionalnych, a także na stronach internetowych. Ponadto uruchomiony zostanie wspólny dla wszystkich
gmin portal internetowy w trzech wersjach językowych. Będzie on
kompendium wiedzy na temat możliwości i warunków inwestowania na opisywanym terenie. Zaproponowane zostaną również formy
wsparcia dla inwestora na etapie poszukiwania lokalizacji, realizacji
inwestycji i pomocy poinwestycyjnej. Dodatkowo odbędzie się
6 masowych imprez promocyjnych prezentujących walory poszczególnych gmin.
Jak pokazują powyższe działania, głównym zadaniem projektu
jest rozwiązanie podstawowego problemu gmin wiejskich, jakim jest
niedostateczny poziom rozwoju gospodarczego i niski poziom życia
mieszkańców, połączony z brakiem środków finansowych i profesjonalnej wiedzy z zakresu marketingu gospodarczego jednostek samorządu. Mimo posiadanych zasobów gminy wiejskie nie są w stanie samodzielnie uzyskać zadowalającego poziomu rozwoju gospodarczego, bowiem osiągając sukces w jednej z dziedzin, choćby
turystyce, ekologii czy przedsiębiorczości, nie są w stanie rozwijać się
równolegle w innych obszarach.
Zakończenie projektu, a więc utworzenie i uruchomienie sprawnego i profesjonalnego systemu współpracy międzygminnej i obsługi
inwestora, planowane jest w październiku 2011 roku. Już dziś zapraszamy wszystkich zainteresowanych do współpracy.

GMINA CHODEL
Gmina położona jest we wschodniej części powiatu opolskiego,
w niedalekiej odległości od istotnych dla Lubelszczyzny ośrodków miejskich, w tym: Poniatowej (10 km), Opola Lubelskiego (15 km), Kraśnika (25 km) i stolicy województwa Lublina (35 km). Przez gminę
przebiegają dwa szlaki drożne rangi regionalnej: droga wojewódzka nr 747 Opole–Chodel–Konopnica oraz droga wojewódzka nr 833
Chodel–Kraśnik, co zapewnia dobrą dostępność komunikacyjną.
Większa część obszaru położona jest w obrębie Kotliny Chodelskiej, jedynie północna część gminy obejmuje swym zasięgiem Równinę Bełżycką. Dominuje lekko pofałdowany krajobraz równinny, urozmaicony kilkoma kompleksami leśnymi. Funkcjonuje tutaj Chodelski
Obszar Chronionego Krajobrazu. Przepływająca przez gminę rzeka
Chodelka obfituje w rzadko spotykane gdzie indziej pstrągi.
Gmina ma typowo rolniczy charakter, dominuje produkcja owoców miękkich i warzyw oraz sadownictwo. W latach ostatnich istotnego znaczenia nabrała też stale rozwijająca się produkcja pomidora szklarniowego. Ponadto dynamicznie rozwija się przemysł związany z przetwórstwem płodów rolnych, owoców i warzyw. Funkcjonują tutaj m.in. dwie chłodnie.
Bazę ekonomiczną gminy tworzy około 400 podmiotów gospodarczych. Przeważa działalność o charakterze usługowym oraz
działalność związana z przetwórstwem owoców i warzyw. Od kilku
lat obserwowany jest stały trend wzrostowy liczby podmiotów gospodarczych, a także ich obecności i zaangażowania na rynku lokalnym
i regionalnym. Zjawiska te świadczą o korzystnych warunkach dla prowadzenia działalności gospodarczej, zarówno w kontekście formal-

GMINA LUBARTÓW
Gmina położona jest w powiecie lubartowskim, w odległości około 25 km od stolicy województwa – Lublina. Dzięki lokalizacji przy drodze krajowej nr 19, posiada dobrą dostępność komunikacyjną w układzie regionalnym i krajowym. Gmina otacza miasto Lubartów pierścieniem o szerokości od 3 do 10 km, co stwarza możliwość rozwoju
lokalnych podmiotów gospodarczych w kierunku obsługi strefy miejskiej oraz gwarantuje łatwy dostęp do instytucji i obiektów zlokalizowanych na terenie samego miasta.
Pomimo iż gmina ma charakter rolniczy, na przestrzeni ostatnich
kilku lat odnotowuje się wysoką dynamikę przyrostu liczby podmiotów
gospodarczych, co świadczy o sprzyjających warunkach dla prowadzenia działalności gospodarczej. Na koniec 2010 roku funkcjonowało tutaj około 600 podmiotów gospodarczych. Na uwagę zasługuje fakt, iż w ciągu ostatnich pięciu lat zrealizowano ponad 1000
prywatnych inicjatyw budowlanych. Takie tempo jest wyjątkowe, nie
tylko w skali Lubelszczyzny.
Władze samorządowe starają się zwiększyć atrakcyjność inwestowania poprzez stosowanie zachęt inwestycyjnych, przede wszystkim w formie ulg podatkowych. Przedsiębiorcy inwestujący na terenie gminy mają prawo do preferencyjnych stawek podatkowych.
Gmina posiada aktualny plan zagospodarowania przestrzennego,
w ramach którego wyznaczono około 50 ha terenów inwestycyjnych
z przeznaczeniem na: przemysł, bazy, składy oraz rzemiosło i usługi publiczne, a także usługi turystyczne. Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych w ścisłej współpracy z Marszałkami Województw
– w tym Lubelskiego – przyznała terenom inwestycyjnym w gminie Lu-

Liczba mieszkańców (stan na 31.12.2010)
Powierzchnia (km2)

6882
108,2

no-prawnym, jak i stworzonemu przez władze samorządowe klimatowi sprzyjającemu aktywności ekonomicznej.
Największe możliwości dla potencjalnych inwestorów związane
są z przemysłem rolno-spożywczym, a głównie chłodniczym ze względu na obfitą bazę surowcową. Aktualnie gmina posiada w ofercie
15 ha terenów inwestycyjnych, z czego 10 ha stanowi jej własność.
Preferowane typy inwestycji to: przetwórstwo spożywcze, turystyka
oraz obiekty składowe i magazynowe.
Urząd Gminy Chodel
ul. Partyzantów 24, 24-350 Chodel
tel. (81) 827 73 10, fax (81) 827 73 11
sekretariat.chodel@eurzad.eu
www.chodel.gmina.pl

Liczba mieszkańców (stan na 31.12.2010)
Powierzchnia (km2)

Kontakt dla inwestorów
tel. (81) 827 73 21
fax (81) 827 73 11
sekretariat.chodel@eurzad.eu

10 667
158,9

bartów położonym w miejscowościach Chlewiska i Nowodwór tytuł
Laureata ogólnopolskiego konkursu „Grunt na medal 2008”.
Obsługą inwestorów zajmuje się Centrum Obsługi Inwestora, którego celem jest wspieranie i stymulowanie napływu inwestycji zewnętrznych oraz udzielanie wsparcia lokalnym przedsiębiorcom. Jest
miejscem pierwszego kontaktu dla zainteresowanych inwestowaniem
na terenie gminy. Dzięki ścisłej współpracy z instytucjami samorządowymi i rządowymi, dobrej znajomości lokalnych realiów oraz doświadczeniu w negocjacjach, pracownicy Centrum udzielają szybkiej
i fachowej pomocy przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
Urząd Gminy Lubartów
ul. Lubelska 18A, 21-100 Lubartów
tel. (81) 855 35 86, fax (81) 854 59 01
ug@gmina-lubartow.pl
www.gmina-lubartow.pl

Kontakt dla inwestorów
tel. (81) 855 69 39
fax (81) 854 59 01
coi@gmina-lubartow.pl

GMINA OSTRÓWEK
Gmina Ostrówek położona jest na terenie powiatu lubartowskiego,
w odległości około 45 km od stolicy województwa – Lublina. Przez
teren gminy przebiega droga wojewódzka nr 815, która tworzy powiązania komunikacyjne do drogi krajowej nr 19, a w przeciwnym
kierunku do przejścia drogowego w Sławatyczach.
Przez obszar gminy przepływa rzeka Wieprz, która podlega ochronie, jako regionalny korytarz ekologiczny. Stwierdzono tutaj występowanie złóż piasków, żwirów i pospółki, a także obecność pokładów węgla kamiennego.
Gmina ma charakter typowo rolniczy, dominują niewielkie gospodarstwa rolne o tradycyjnym profilu produkcji. Bazę ekonomiczną gminy tworzy ponad 100 podmiotów gospodarczych, z czego zdecydowana większość zaliczana jest do sektora prywatnego. Podstawową formą aktywności ekonomicznej mieszkańców są małe firmy
o zróżnicowanym profilu, głównie podmioty gospodarcze o charakterze handlowo-usługowym. Wyraźnie dominuje zatrudnienie
w sekcjach: handel i naprawy oraz budownictwo.
W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego obszaru
funkcjonalnego planowanego w przeszłości do realizacji Regionalnego Portu Lotniczego „Lublin-Niedźwiada”, znajdują się następujące tereny inwestycyjne: tereny komunikacji wewnętrznej, tereny
obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, tereny zabudowy
usługowej i produkcyjnej, tereny urządzeń obsługi komunikacji samochodowej, tereny torów kolejowych do obsługi planowanego lotniska. Wskazany obszar ma powierzchnię około 230 ha, w tym
3,5 ha stanowią tereny przeznaczone do zabudowy usługowej. Oko-

GMINA SERNIKI
Gmina Serniki położona jest na terenie powiatu lubartowskiego,
w odległości około 23 km od stolicy województwa – Lublina. Ważnym atutem gminy jest jej podmiejskie położenie, w sąsiedztwie miasta powiatowego Lubartowa, który jest ośrodkiem rozwoju o randze
ponadlokalnej.
Na terenie gminy brak dróg wojewódzkich i krajowych, niemniej
jednak w niewielkiej odległości przebiega droga krajowa nr 19, łącząca Lublin, Rzeszów i Białystok, która zapewnia otwartość komunikacyjną i stosunkowo łatwy dostęp do głównych szlaków drożnych
o randze regionalnej i krajowej.
O krajobrazie decyduje szeroka dolina rzeki Wieprz z licznymi łąkami i pastwiskami, a także położona na wschód od niej niemalże
bezleśna wysoczyzna morenowa, zajęta głównie przez grunty orne.
Odznaczająca się dużymi walorami krajobrazowymi dolina Wieprza,
podlega ochronie jako regionalny korytarz ekologiczny. Na terenie gminy licznie występują złoża piasków, żwirów i pospółki, stąd obecność
tutaj licznych kopalni i przedsiębiorstw budowlanych. Stwierdzono
także obecność pokładów węgla kamiennego.
Obszar gminy ma charakter typowo rolniczy, dominują niewielkie gospodarstwa rolne o tradycyjnym profilu produkcji. Bazę ekonomiczną gminy tworzyły prawie 200 podmiotów gospodarczych,
z czego zdecydowana większość zaliczana jest do sektora prywatnego.
Podstawową formą aktywności ekonomicznej mieszkańców są małe
firmy o zróżnicowanym profilu, głównie podmioty gospodarcze o charakterze handlowo-usługowym. Wyraźnie dominuje zatrudnienia
w sekcjach: handel i naprawy oraz budownictwo.

Liczba mieszkańców (stan na 31.12.2010)
Powierzchnia (km2)

4219
8999

ło 100 ha stanowi własność Samorządu Województwa Lubelskiego,
pozostałe grunty to własność prywatna. Aktualnie obszar ten czeka
na potencjalnych inwestorów.
Ponadto w zaktualizowanym studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy została wydzielona część gruntów pod obszary przemysłu i składów we
wsiach: Antoniówka (ok. 20 ha), Cegielnia (ok. 8 ha), Kamienowola
(ok. 25 ha) oraz pod obszary usług publicznych w miejscowościach:
Cegielnia (ok. 10 ha), Ostrówek – Kolonia (ok. 35 ha), Tarkawica (ok.
2 ha), Luszawa – (ok. 0,5 ha).
Urząd Gminy Ostrówek
21-102 Ostrówek
tel. (81) 856 20 02, fax (81) 856 20 02
sekretariat@ostrowek.pl
www.ostrowek.pl

Liczba mieszkańców (stan na 31.12.2010)
Powierzchnia (km2)

Kontakt dla inwestorów
tel. (81) 856 20 02
fax (81) 856 20 02
sekretariat@ostrowek.pl

4910
75,4

Aktualnie gmina prowadzi intensywne prace związane z aktualizacją koncepcji zagospodarowania przestrzennego, a także przygotowywania terenów inwestycyjnych, które w niedalekiej przyszłości
udostępnione zostaną inwestorom.
Ze względu na uwarunkowania przestrzenne (rzeka Wieprz), a także planowany rozwój funkcji turystycznych, preferowane na terenie
gminy typy inwestycji to inicjatywy niezbyt uciążliwe dla środowiska,
w tym przemysł (w ograniczonym zakresie), bazy, składy oraz rzemiosło
i usługi publiczne, a także usługi turystyczne.
Urząd Gminy Serniki
Serniki 1A, 21-107 Serniki
tel. (81) 855 04 50, fax (81) 855 04 56
ug@serniki.eurzad.eu
www.serniki.eurzad.eu

Kontakt dla inwestorów
tel. (81) 855 04 62
fax (81) 855 04 56
tolubinkskik@serniki.eurzad.eu

GMINA SIENNICA RÓŻANA
Gmina położona jest na terenie powiatu krasnostawskiego nad
rzeką Siennicą. Przebiega tędy droga wojewódzka nr 843, która zapewnia dobre połączenia komunikacyjne w kierunku Chełma i Zamościa.
Wysoka jakość środowiska oraz dobre warunki glebowe dominują profil gospodarczy obszaru. Podstawowym kierunkiem aktywności gospodarczej jest rolnictwo, w wielu przypadkach z udziałem
produkcji ekologicznej. Podmioty gospodarcze działające na terenie
gminy są w znacznej mierze zorientowane na branżę otoczenia rolnictwa lub związane są z budownictwem oraz różnego typu usługami
skierowanymi przede wszystkim na rynek lokalny. Malownicze położenie w dolinie rzeki Siennica, duża ilość lasów, zbiorników wodnych, a także czyste środowisko i liczne inwestycje proekologiczne,
z których gmina słynie, stanowią istotny potencjał turystyczny, który aktualnie jest zagospodarowywany.
Działalność samorządu gminnego wielokrotnie była zauważana
i nagradzana przez różne gremia. W 2006 roku gmina zajęła III miejsce w Rankingu Gmin Lubelszczyzny za działania w obszarze zarządzania oświatą, pozyskiwanie środków unijnych oraz profesjonalną
administrację samorządową. Rok później otrzymała certyfikat „Gmina Przyjazna Inwestorowi”, co potwierdza aspiracje w kierunku aktywnego pozyskiwania inwestorów zewnętrznych.
Aktualne studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego wyznacza na terenie gminy około 70 ha terenów inwestycyjnych, które zlokalizowane są na terenie miejscowości Siennica
Królewska Duża, Siennica Różana oraz Zagroda. Wskazane tereny po-

GMINA SOSNOWICA
Gmina położona jest w południowej części powiatu parczewskiego, na terenie Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego i Polesia Lubelskiego. Przez jej teren przebiegają dwie drogi wojewódzkie: nr 819
Parczew–Kołacze–Łowcza–Wola Uhruska oraz nr 820 Sosnowica Dwór–
Łęczna, które zapewniają zewnętrzne połączenia komunikacyjne
o randze regionalnej i krajowej.
Gmina posiada wiele walorów środowiskowych. Stanowią je wyjątkowe zasoby naturalne, a w szczególności duże kompleksy leśne
o mieszanym drzewostanie oraz liczne naturalne i sztuczne zbiorniki wodne. Zlokalizowane są tutaj obszary chronione, wśród których
na szczególną uwagę zasługuje Międzynarodowy Rezerwat Biosfery „Polesie Zachodnie” o łącznej powierzchni 200 tysięcy km2 (obejmuje obszar całej gminy), a także fragmenty Poleskiego Parku Narodowego. Tutaj również położony jest obszar węzłowy o randze międzynarodowej „Polesie”, należący do Europejskiej Sieci Ekologicznej
(EECONET) oraz ostoja CORINE (Lasy Parczewskie) o statusie międzynarodowym. Wzdłuż zachodniej i północno-zachodniej granicy
gminy płynie Kanał Wieprz-Krzna.
Gmina Sosnowica ma charakter typowo rolniczy, dominują niewielkie gospodarstwa rolne o tradycyjnym profilu produkcji. Bazę ekonomiczną tworzy około 130 podmiotów gospodarczych, z czego zdecydowana większość zaliczana jest do sektora prywatnego. Podstawową formą aktywności ekonomicznej mieszkańców są małe firmy
o profilu handlowo-usługowym. Wyraźnie widać dominację zatrudnienia w sekcjach handel i naprawy, a także łowiectwo, leśnictwo i rybactwo oraz przetwórstwo przemysłowe.

Liczba mieszkańców (stan na 31.12.2010)
Powierzchnia (km2)

4 288
98,4

siadają dobry dostęp do szlaków komunikacyjnych oraz podstawowych mediów. Na uwagę zasługuje fakt, iż gmina jest w całości zgazyfikowana. Przeznaczenie gospodarcze tych obszarów to przede
wszystkim inwestycje w branży turystycznej, a także skup i przetwórstwo płodów rolnych. Ze względu na uwarunkowania ekologiczne, a także planowany rozwój funkcji turystycznych, preferowane
na terenie gminy typy inwestycji nie powinny być nadmiernie uciążliwe dla środowiska.
Urząd Gminy Siennica Różana
Siennica Różana 265A, 22-304 Siennica Różana
tel. (82) 575 92 81, fax (82) 575 99 00
siennica_g@woi.lublin.pl
www.siennica.pl

Liczba mieszkańców (stan na 31.12.2010)
Powierzchnia (km2)

Kontakt dla inwestorów
tel. (82) 575 99 03
fax (82) 575 99 00
siennica_g@woi.lublin.pl

2634
172,3

Gmina dysponuje terenami inwestycyjnymi m.in. w miejscowościach: Sosnowica, Górki i Zieńki. Aktualnie trwają prace nad zmianą koncepcji zagospodarowania przestrzennego, czego efektem będzie również wydzielenie nowych obszarów przeznaczonych pod inwestycje. Ze względu na specyficzne uwarunkowania środowiskowe,
preferowane na terenie gminy typy inwestycji to: przetwórstwo spożywcze oraz działalność okołorolnicza, a także przemysł drzewny oraz
turystyka.
Urząd Gminy Sosnowica
ul. Spokojna 10, 21-230 Sosnowica
tel. (82) 591 21 52, fax (82) 591 21 52
sosnowica@sosnowica.pl
www.sosnowica.pl

Kontakt dla inwestorów
tel. (82) 591 21 52
fax (82) 591 21 52
sosnowica@sosnowica.pl

MOTORYZACJA

Mazda 3
– i łagodna,
i agresywna
Jest jednym z lepiej zaprojektowanych modeli zarówno w wersji hatchback,
jak i sedan. Jej linie nadwozia oraz przetłoczenia trzymają wszelkie proporcje.
Mazda 3 to jedno z bardziej pożądanych aut w swoim segmencie

dolny stylista jest na wagę złota, bo
w dzisiejszym świecie motoryzacji
musi wybiegać z pomysłami dalece w przyszłość. Jednak Mazda od
dawien dawna posiada w swoich szeregach
dobrych fachowców od stylistyki i nie tylko.
Dowodem są tak udane modele, jak seria 2
czy 6. Każda ich generacja przyciąga do siebie rzeszę fanów. „Trójka” to kontynuacja tworzenia w dobrym i przemyślanym stylu.
Zwarte nadwozie i nieco drapieżne linie są
dość estetyczne. Ten samochód ma prawo się
podobać nie tylko kobietom, bo styliści myśleli bardziej uniwersalnie. Połączyli damską
łagodność z męską agresywnością. W efekcie wyszedł samochód o przedniej części nad-

Z
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wozia traﬁającej w gusta mężczyzn i tylnej części – w gusta płci pięknej. W każdym bądź razie „trójka” stanowi udaną dynamiczną całość.
Dobry styl jest podtrzymany również
we wnętrzu pojazdu. Nowocześnie zaprojektowana deska rozdzielcza jest przyjemna
dla oka, a materiał, z której ją wykonano, miły
w dotyku. Kokpit dzięki łagodnej strukturze
zlewa się z pozostałymi elementami tablicy
rozdzielczej, tworząc estetyczną kompozycję.
Obsługa czegokolwiek w tym aucie jest intuicyjna. Wiadomo, do czego służy każdy
włącznik, przełącznik czy pokrętło. A więc,
króluje tutaj przejrzystość w każdym calu
– z którejkolwiek strony nie spojrzeć.

W górnej części deski umieszczono niewielkich rozmiarów wyświetlacz komputera
pokładowego przekazujący podstawowe komunikaty, tj. średnie zużycie paliwa, czy też
przebieg dzienny. Zasiadając za kierownicą
„trójki”, możemy poczuć się komfortowo.
Dość głęboko profilowany fotel z kilkupłaszczyznową regulacją pozwala przyjąć wygodną pozycję do prowadzenia.
W pojeździe nie brakuje też odpowiedniej
przestrzeni. Na przednich fotelach oraz tylnej kanapie podróżuje się wygodnie. Bagaże
swobodnie zmieścimy w 430-litrowym kufrze
sedana lub 340-litrowym hatchbacka.
Ceny modelu zaczynają się od 65,9 tys.
zł. Czy to dużo? Biorąc pod uwagę bogate wy-

posażenie standardowe, kwota nie wydaje się
zbyt wygórowana. Wysokie skoki cenowe występują dopiero, gdy zdecydujemy się na „trójkę” wyposażoną w silnik wysokoprężny. Różnica między tym a podstawowym modelem
z benzyną wynosi aż 17 tys. zł. To sporo. Jednak Diesel o mocy 115 KM ucieszy fanów jazdy na kropelce. Średnia podczas testu w cyklu mieszanym wahała się między 4,8
a 5,5 l oleju napędowego na 100 km. Mało
tego, silnik wysokoprężny z racji wysokiego
momentu obrotowego – bo 270 Nm dostępnym już od 1750 obr./min – gwarantuje
dobre osiągi, co idzie w parze z dobrze zestrojoną skrzynią biegów i świetnie skalibrowanym zawieszeniem.
I
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Notebook dla sektora MSP
irma Lenovo przedstawiła nowy, przeznaczony dla przedsiębiorców z sektora MSP notebook ThinkPad Edge E420s.
Model wprowadza nową jakość w pracy z komputerem za sprawą ciekawego wzornictwa, najnowocześniejszych technologii
oraz dodatkowych funkcji, takich jak certyﬁkacja Lenovo Enhanced Experience 2.0.
Użytkownicy docenią zachwycający ekran bez obramowania, matowe, przyjemne w dotyku wykończenie i akcenty
z prawdziwego metalu, nadające notebookom nowoczesny
styl.
Notebook jest również bardzo efektywnym komputerem
biznesowym. Ma zwiększoną wydajność i wbudowaną grafikę w technologii procesorów Intel Core drugiej generacji. Ponadto wykorzystuje certyfikat Lenovo Enhanced Experience 2.0, który zapewnia szybki
start systemu. Oprócz funkcji typowo biznesowych oferuje on zaawansowane
multimedia: dźwięk Dolby Home
Theatre oraz wysoką rozdzielczość do konferencji wideo.
14-calowy ThinkPad E420s jest
zaskakująco płaski (już od 2,5 cm)
i lekki (już od 1,8 kg).
Przewidywana cena to 3400 zł netto (w zależności od konfiguracji i dystrybutora).
JA

F

Projektor
z technologią 3D

Nowe kamery
kopułkowe od Axis

owy projektor Acer H5360BD o podstawowej rozdzielczości HD
jest wyposażony w technologię DLP 3D ready oraz interfejs
HDMI 1.4a 3D, pozwalający na pełne wykorzystanie możliwości
wyświetlania stereoskopowego obrazu.
Aby cieszyć się
stereoskopowymi multimediami
i doświadczyć fascynujących wrażeń, wystarczy podłączyć
projektor do odtwarzacza Blu-ray Disc,
konsoli do gier lub komputera z kartą graﬁczną 3D.
Dzięki funkcji True 24p projektor może wyświetlać obraz o rozdzielczości 1080 p z prędkością 24 klatek na sekundę, a tym samym
zapewnia optymalną ostrość kinowych filmów. Jasność 2500 lumenów ANSI oraz współczynnik kontrastu 3200:1 pozwalają na uzyskanie kryształowo czystego obrazu o wyraźnych szczegółach.
Projektor jest wyposażony we wbudowany głośnik, dzięki czemu obrazowi może towarzyszyć doskonały dźwięk. Dzięki funkcji
kompensacji barwy ekranu projektor może wiernie odwzorować odcienie nawet wtedy, gdy obraz jest wyświetlany na kolorowych ścianach. Wystarczy, że w menu OSD użytkownik wybierze kolor ściany, a projektor inteligentnie dostosuje zabarwienie wyświetlanego
obrazu.
Cena projektora H5360BD wynosi 2999 zł brutto.
JA
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xis Communications, lider na rynku sieciowego dozoru wizyjnego,
zaprezentował nowe profesjonalne
kamery kopułkowe IP, wyposażone
w funkcję 18-krotnego przybliżenia
optycznego i panoramy w zakresie
360°. Seria obejmuje model przeznaczony do instalacji wewnątrz budynków
(AXIS P5522) i dostosowany do montażu na
zewnątrz (AXIS P5522-E). Kamery znajdą zastosowanie w sklepach, bankach, muzeach, magazynach, urzędach, na parkingach i na placach budowy.
Kamery nowej serii posiadają funkcję Wide Dynamic Range,
przez co zapewniają odpowiednią widzialność obiektów zarówno
w dobrze oświetlonych, jak i w ciemnych częściach monitorowanego
obszaru. Rejestrują obraz w maksymalnej rozdzielczości D1 (720x480
przy 60 Hz, 720x576 przy 50 Hz) i mogą równocześnie przesyłać
strumienie wideo w formatach H.264 oraz Morion JPEG.
Podłączenie do AXIS P5522 dodatkowego złącza umożliwia
zdalną, dwukierunkową komunikację audio z osobami znajdującymi
się w polu widzenia kamery, a także pozwala włączyć alarm w razie zarejestrowania nietypowego odgłosu w nadzorowanym obszarze.
Do kamery podłączyć można też dodatkowe czujniki i przekaźniki, np. w celu sterowania oświetleniem i zamkami w drzwiach.
Kamery AXIS P5522/-E są dostępne do zamawiania od kwietnia 2011 roku.
CG
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HANNSpad – stylowy tablet PC
annspree – renomowany producent monitorów, telewizorów LCD i cyfrowych ramek
– zaprezentował ważący zaledwie 750 g tablet
Hannspad z systemem operacyjnym Android 2.2
i Flash 10.1.
Hannspad wyposażony jest w 10,1”, wielodotykowy ekran pojemnościowy 16:9 o rozdzielczości 1024x600, który zapewnia wysoki komfort bezprzewodowego przeglądania Internetu i korzystania z zainstalowanych aplikacji, między innymi poczty elektronicznej, komunikatorów, Skype’a, YouTube czy serwisów społecznościowych.
Hannspad jest oparty na dwurdzeniowym
procesorze, który w połączeniu z wysokowydajnym
procesorem graficznym NVIDIA zapewnia krótki
czas reakcji na dotyk, płynne odtwarzanie video i obsługę wielu aplikacji jednocześnie. Litowa bateria
3650 mAh pozwala na pracę nawet do 8 godzin bez
zasilania sieciowego. Tablet ma wbudowany mikrofon, głośnik oraz standardowe gniazdo stereo
3,5 mm. Bogate wyposażenie uzupełniają moduł
Bluetooth 2.1, port mini USB oraz sloty SD/SDHC.
Hannspad jest dostępny w sklepach komputerowych oraz w sklepie online www.hannspree.pl
w cenie 1399 zł brutto.
JA

H

Najlepszy smartfon dla biznesu
okia E7 Communicator to wszechstronny smartfon, wyposażony w odchylany, 4-calowy wyświetlacz ClearBlack, pełną klawiaturę
i szybki dostęp do aplikacji bezpośrednio z ekranu głównego.
Użytkownicy biznesowi telefonu Nokia E7 docenią bezpośredni i bezpieczny dostęp w czasie rzeczywistym do poczty e-mail, kalendarza, kontaktów, zadań i firmowej książki adresowej za pośrednictwem serwera Microsoft Exchange oraz aplikacji Office Communicator Mobile, opracowanej przez Microsoft na smartfony Nokia i oferującej informacje o dostępności oraz firmowy czat.
Pakiety sprzedawane w Polsce zawierać
będą dodatkowo pełną wersję aplikacji Psiloc WorldTraveler wraz z dostępem do Pass
– sieci 260 tys. hotspotów WiFi w 90 krajach oraz informacje o połączeniach lotniczych, opóźnieniach i zmianach
w przelotach. Nokia E7 Communicator to także doskonały asystent
po godzinach pracy – daje dostęp
do wielu różnych serwisów rozrywkowych i społecznościowych. Nowy smartfon udostępnia nawigację samochodową i pieszą
w 80 krajach (usługa
jest darmowa i bezterminowa). Nokia E7
posiada również 16 GB
wewnętrznej pamięci
flash i aparat o rozdzielczości 8 Mpix z podwójną lampą błyskową LED.
Cena detaliczna wynosi 2399 zł brutto.
JA
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TARGI

Gdzie na targi
maj 2011

14–17 TRANSPORTA 2011 – Salon Logistyki, Transportu

10–12 CTF EXPO 2011 – Międzynarodowe Targi Kabli,

14–17 SURFEX 2011 – Salon Technologii Obróbki Powierzchni Poznań

i Spedycji
Drutów, Rur i Systemów Mocowań

Katowice

14–17 METALFORUM 2011 – Salon Metalurgii, Hutnictwa,

Kielce

14–17 MACH-TOOL 2011 – Salon Obrabiarek i Narzędzi

Odlewnictwa i Przemysłu Metalowego

10–13 AUTOSTRADA-POLSKA 2011 – Międzynarodowe
Targi Budownictwa Drogowego

Kielce

10–13 TIL 2011 – Technologia i Infrastruktura Lotnisk

14–17 HAPE 2011 – Salon Hydrauliki, Pneumatyki i Napędów Poznań

Kielce
Kielce

18–20 KIELCE SPORT-LATO 2011 – Międzynarodowe

Wykorzystania Kabli i Przewodów w Przemyśle

Sosnowiec

27–28 AIR SHOW 2011 – Międzynarodowe Pokazy

11–12 Silesia Power Meeting 2011 – Targi Energetyki

Sosnowiec

11–12 ExpoCABLE 2011 – Targi Technologii,

Targi Branży Sportowej i Outdoorowej

11–13 STACJA PALIW 2011 – Międzynarodowe Targi
– Technika, Paliwa, Ekologia, Energia
13

Warszawa
Warszawa

18–19 Opakprint 2011 – Lubelskie Targi Opakowań i Poligrafii Lublin
18–20 ISSA INTERCLEAN 2011 – Międzynarodowe Targi
Czystości i Konserwacji

Warszawa

19–20 SilesiaKOMUNIKACJA 2011
– Targi Transportu Publicznego

Sosnowiec

20–21 SUPPLY 2011 – III Międzynarodowa Wystawa
Logistyki Służb Mundurowych

KATOWICE 2011 – Międzynarodowe Targi

5–8

MSPO 2011 – Międzynarodowy Salon

5–8

LOGISTYKA 2011 – Międzynarodowe Targi Logistyczne Kielce

6–8

BALTEXPO 2011 – Międzynarodowe Targi Morskie

6–9

SILMEX 2011 – Międzynarodowe Targi Górnictwa
i Energetyki

Sosnowiec

7–9

MIĘDZYNARODOWE TARGI LEŚNE 2011

Rogów

Górnictwa, Energetyki i Metalurgii
Przemysłu Obronnego

Rzeszów

12–15 POLAGRA-FOOD 2011 – Międzynarodowe Targi

Stalowa Wola

12–15 Polagra-Tech 2011 – Międzynarodowe Targi

Bydgoszcz

12–15 PAKFOOD 2011

Wyrobów Spożywczych

24–26 WOD-KAN 2011 – Międzynarodowe Targi Maszyn
i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji

Technologii Spożywczych

24–26 EXPOPOWER 2011 – Międzynarodowe Targi Energetyki Poznań
24–26 AUTOMA 2011 – Międzynarodowe Targi Robotyki,
Automatyki i Aparatury Kontrolno-Pomiarowej

Poznań

– Międzynarodowe Energetyczne Targi Bielskie

Poznań

Lokalnego Transportu Zbiorowego
20–22 TIWS 2011 – Targi Infrastruktury Wodno-Ściekowej

Kielce

27–29 AGROSILESIA 2011 – Targi Rolniczo-Leśne

Sosnowiec

28–29 AGRO-PARK 2011 – Targi Rolnicze

Lublin

POLFISH 2011 – Międzynarodowe Targi
Przetwórstwa i Produktów Rybnych

Transportu Drogowego
i Logistyki

Gdańsk

Kontroli Pojazdów

1–3

23–25 INSTAL-SYSTEM 2011 – Targi Instalacyjne

Przemysłu Naftowego i Gazownictwa
LUMINEXPO 2011 – Salon Oświetlenia
i Techniki Oświetleniowej

Poznań

2–4

PELLETS-EXPO & BRYKIET-EXPO 2011

Bydgoszcz

9–11

EDURA 2011 – Międzynarodowa Wystawa

Poznań
Bielsko-Biała
Kielce
Kielce
Kielce
Kielce
Kielce
Warszawa
Bielsko-Biała

28–30 CONTROL-TECH 2011 – Targi Przemysłowej
Techniki Pomiarowej

Kielce

28–30 ALUMINIUM & NONFERMET 2011
Kielce

– Międzynarodowe Targi Aluminium i Technologii,

13–14 EXPOSITIO 2011 – II Europejski Salon Nowych

Materiałów i Produktów Metali Nieżelaznych

Technologii dla Muzeów, Konserwacji Zabytków

Kielce

28–30 METAL 2011 – Międzynarodowe Targi Technologii
Kielce

14–17 Bezpieczeństwo Pracy w Przemyśle 2011

Poznań

14–17 Nauka dla Gospodarki 2011

Poznań
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Poznań

20–22 MOTO-TECH 2011 – Salon Wyposażenia Stacji
21–23– NAFTA i GAZ 2011 – Międzynarodowe Targi

i Dziedzictwa Narodowego

Poznań

20–22 LOG-EXPO 2011 – Targi Magazynowania, Spedycji

czerwiec 2011

Ratownictwa i Techniki Przeciwpożarowej

Gdańsk

20–22 ROTRA 2011 – Międzynarodowe Targi

26–27 GEOLOGIA 2011 – Międzynarodowe Targi Geologiczne Warszawa

31–2

Kielce

20–22 TRANSEXPO 2011 – Międzynarodowe Targi

24–27 PLASTPOL 2011 – Międzynarodowe Targi
Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych

– Targi Opakowań dla Przemysłu Spożywczego

Katowice

13–15 ENERGETAB 2011

24–26 GREENPOWER 2011 – Międzynarodowe Targi
Energii Odnawialnej

Radom

BTS 2011 – Targi Obuwia, Skóry i Wyrobów Skórzanych Poznań

1–4

21–22 I Regionalne Targi Remontowo-Budowlane,
Aranżacji Wnętrz o Ogrodów

Kielce

wrzesień 2011

Bydgoszcz

20–22 EKOGALA 2011 – Międzynarodowe Targi Żywności,
Produktów i Technik Ekologicznych

Lotnicze i Wystawa Przemysłu Lotniczego
30–1

Nowoczesne technologie dla bezpieczeństwa kraju i jego
granic – Międzynarodowa Konferencja i Wystawa 2011

Poznań

sierpień 2011

10–13 MASZBUD 2011 – Międzynarodowe Targi Maszyn
Budowlanych i Pojazdów Specjalistycznych

Poznań

14–17 ITM Polska 2011 – Innowacje–Technologie–Maszyny Poznań

10–13 TRAFFIC-EXPO 2011
– Międzynarodowe Targi Infrastruktury

Poznań

dla Odlewnictwa
30–2

Kielce

DREMASILESIA MEBELTECHEXPO 2011
– Targi Maszyn i Narzędzi do Obróbki Drewna

Katowice

Zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną
Unii Europejskiej:

„Woda nie jest produktem handlowym, takim
jak każdy inny, ale raczej dziedziczonym
dobrem, które musi być chronione, bronione
i traktowane jako wartość sama w sobie”.

W myśl tych założeń unijnego dokumentu Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie podejmuje szereg działań, aby jak najpełniej
– z korzyścią dla środowiska i społeczeństwa
– realizować zadania statutowe, obejmujące:
•
•
•
•

utrzymanie dobrego stanu wód
inwestycje w gospodarce wodnej
planowanie w gospodarowaniu wodami
gospodarowanie majątkiem.
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