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Polskie gminy a energia z odpadów komunalnych
Śmieci są niegroźnym dla
środowiska naturalnego paliwem dającym ciepło. Do roku
2014 Polska wybuduje sześć
dużych spalarni odpadów. Ich
łączna wydajność to ponad
1 mln ton śmieci rocznie. Jeśli
zostaną zbudowane, pozwolą
zaoszczędzić około miliona ton
węgla rocznie, dysponując
sumaryczną mocą źródeł ciepła
i energii elektrycznej na
poziomie 500 MW
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Wspólnie budujemy wizerunek Polski
Brakuje nam sprawnych mechanizmów koordynacji
działań różnych podmiotów, planowania, organizowania
i rozliczania, w tym ewaluacji efektywności, wielu
tworzonych dziś w Polsce przedsięwzięć w obszarze
marketingu narodowego Polski. Fundacja rokrocznie
wyłania firmy, których produkty i usługi mają szansę
stać się wizytówką polskiej gospodarki. Samo wyłonienie laureatów to tylko początek – mówi prof. Michał
Kleiber, prezes PAN i przewodniczący kapituły Godła
„Teraz Polska”
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Na lądzie i w powietrzu
Można powiedzieć, że
w polskiej zbrojeniówce liczą się firmy
Grupy Bumar oraz
zakłady lotnicze
w Mielcu i Świdniku.
Oczywiście potrzeby
polskiej armii zaspokajają również inne firmy,
m.in. gdyński Radmor,
którego głównymi
wyrobami były i są radiostacje i radiotelefony,
a w latach 70. ub. wieku „na boku” produkował
również marzenie melomanów – tuner hi-fi stereo
Bez rządowego wsparcia się nie uda
Eksport jest jednym z głównych czynników rozwojowych, będących siłą napędową przyszłościowego
myślenia i działania. Jednocześnie jest korzystny
z punktu widzenia armii, bo wydłuża serie produkcyjne,
przez co oferta dla wojska może być tańsza – mówi
o bieżącej kondycji branży obronnej i perspektywach
rozwoju Sławomir Kułakowski, prezes Polskiej Izby
Producentów na rzecz Obronności Kraju
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Polska gospodarka w oczach świata
Po raz czwarty przedsiębiorstwa działające na krajowym rynku stanęły do rywalizacji o tytuł
„Ambasadora Polskiej Gospodarki”, jaki Business Centre Club corocznie przyznaje ﬁrmom
najlepiej reprezentującym rodzimy rynek poza granicami
gólnopolski konkurs Ambasador Polskiej Gospodarki, organizowany niekomercyjnie przez BCC, wyróżnia i promuje krajowych przedsiębiorców, którzy spełniają wysokie standardy ekonomiczno-finansowe, a dzięki stosowanym na co dzień dobrym praktykom biznesowym osiągają sukcesy na tylko w skali kraju, lecz także na arenie międzynarodowej, podbijając rynki obce i ciesząc się uznaniem partnerów zagranicznych. Przedsięwzięcie BCC ma służyć wzmacnianiu szeroko rozumianej współpracy gospodarczej i nawiązywaniu kontaktów między środowiskiem biznesu a instytucjami odpowiedzialnymi za promowanie Polski, upowszechnianiu naszych osiągnięć i prezentowanie potencjału oraz możliwości rozwojowych. Nadrzędnym założeniem konkursu jest promocja naszego kraju na arenie międzynarodowej, aby przez pryzmat działalności naszych przedsiębiorców Polska jawiła się jako wiarygodny partner gospodarczy, a także kreowanie
stałej, stabilnej i efektywnej współpracy pomiędzy Ministerstwem Spraw Zagranicznych a środowiskiem przedsiębiorczości oraz otoczenia
biznesu.
W wyniku oceny firm zgłoszonych do udziału w IV edycji konkursu o tytuł „Ambasadora Polskiej Gospodarki” jury wybrało 60 laureatów najlepiej spełniających kryteria regulaminowe 4 kategorii: eksporter, marka europejska, partner firm zagranicznych, kreator rozwiązań
XXI wieku. Zwycięzcy odebrali wyróżnienia podczas uroczystości finałowej, która odbyła się 21 maja w pałacyku Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie. Spotkanie z udziałem minister Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, prezesa BCC Marka Goliszewskiego oraz przedstawicieli resortu spraw zagranicznych, członków BCC i innych zaproszonych gości, było nie tylko okazją do uhonorowania osiągnięć rynkowych i biznesowych postaw laureatów, lecz także do rozmów o kondycji i przyszłości gospodarki, jak również cennej wymiany doświadczeń w zakresie doskonalenia praktyk i budowania strategii rozwojowej.
I

O

Katowice stolicą MŚP
We wrześniu Katowice przerodzą się w stolicę małej i średniej przedsiębiorczości,
zajmując szczególne miejsce na gospodarczej mapie Europy. Staną się płaszczyzną
wielu debat i dyskusji nad obecnym stanem sektora MŚP w Polsce, kierunkami jego
rozwoju oraz szansami, które stoją przed polską przedsiębiorczością
dniach 24–27 września przy okazji II Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw do stolicy Górnego Śląska przyjadą nie tylko przedsiębiorcy, biznesmeni i właściciele ﬁrm, lecz także specjaliści w dziedzinie gospodarki i ekonomii z całej Europy.
W ramach tegorocznej edycji zaplanowano około 50 paneli dyskusyjnych, w których weźmie udział ponad 250 prelegentów z Polski i zagranicy, a liczba uczestników szacowana jest na 3500. Patronat honorowy nad II EKMŚP objęli prezydent RP Bronisław Komorowski, przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso oraz przewodniczący Parlamentu Europejskiego Martin Schulz. Pracom Komitetu Honorowego przewodzi prof. Jerzy Buzek, natomiast pracami Rady Programowej kieruje Janusz Steinhoff – przewodniczący Rady Krajowej Izby Gospodarczej oraz Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.
Wiodącymi tematami tegorocznego Kongresu będą innowacje dla MŚP, różne aspekty nowoczesnego zarządzania w mikro-, małej
i średniej firmie oraz internacjonalizacja przedsiębiorstw. Głównym celem spotkania będzie dyskusja nad aktualnymi wyzwaniami, jakie stają przed przedsiębiorcą we wszystkich procesach zarządczych w firmie. Podczas poszczególnych paneli eksperci oraz doświadczeni menedżerowie polskich i europejskich firm będą przedstawiać aktualne trendy i kierunki w zarządzaniu, które na co dzień są troską każdego przedsiębiorcy.
II Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw jest kontynuacją idei spotkania biznesowego sektora MŚP, które miało miejsce w roku ubiegłym. Poprzedni Kongres stał się płaszczyzną wielu debat i dyskusji skupiających przedstawicieli sektora MŚP i dużych firm,
świata nauki, instytucji otoczenia biznesu, samorządów terytorialnych oraz administracji rządowej.
www.kongresmsp.eu

W

Grunty walczą o medal
Znamy już wyniki I etapu V edycji ogólnopolskiego konkursu
„Grunt na medal”. Do oceny zostały zgłoszone 304 oferty
przez 200 gmin, zaś do II etapu zakwaliﬁkowano 99 działek,
wytypowanych przez Centra Obsługi Inwestora – Partnerów PAIiIZ
ak wynika z danych organizatora, najwięcej ofert wpłynęło z województw: wielkopolskiego, śląskiego, podkarpackiego i zachodniopomorskiego, natomiast najmniejszą aktywnością wykazały się województwa podlaskie i lubelskie. Teraz wszystko w rękach jurorów, a nam
pozostaje czekać do 15 listopada, kiedy to oficjalnie poznamy najlepsze grunty w Polsce, zasługujące na wyróżnienie w konkursie.
I

J
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Warto działać fair play
Z badań przeprowadzonych przez TNS OBOP na zlecenie Krajowego Rejestru Długów wynika, że
najwięcej respondentów: 29 proc. prywatnych przedsiębiorców oraz 30 proc. kierowników/specjalistów
zna certyﬁkat „Przedsiębiorstwo Fair Play”. Według ogółu społeczeństwa również najbardziej znanym
certyﬁkatem w Polsce jest „Przedsiębiorstwo Fair Play” – wskazało na niego 14 proc. badanych
o udziału w XV edycji programu mogą się zgłaszać wszystkie firmy zarejestrowane w Polsce, prowadzące działalność co najmniej przez
cały rok 2011. W programie nagradzane są firmy, które w relacjach z klientami, dostawcami, pracownikami, społecznością lokalną oraz
władzą lokalną i państwową postępują fair.
Weryfikacja uczestników przebiega dwuetapowo. W I etapie sprawdzane są informacje zawarte w ankietach, w których przedsiębiorcy
szczegółowo prezentują swoją działalność, odpowiadając na szereg pytań dotyczących m.in. relacji z klientami, kontrahentami, pracownikami i społecznością lokalną. W II etapie przeprowadzane są audyty certyfikacyjne w firmach. Dodatkowym elementem weryfikacji jest badanie klientów i kontrahentów firm. Suma przyznanych przez audytorów, klientów i kontrahentów ocen decyduje o rekomendacji przedsiębiorstwa do tytułu i certyfikatu „Przedsiębiorstwo Fair Play”.
Uzyskany tytuł i certyfikat „Przedsiębiorstwo Fair Play” daje prawo do posługiwania się prestiżowym logo programu, a w efekcie buduje wizerunek firmy rzetelnej i postępującej fair play, zwiększa zaufanie ze strony klientów, ułatwia nawiązywanie nowych, korzystnych kontaktów handlowych oraz daje możliwość udziału w programach specjalnych skierowanych wyłącznie do laureatów. Udział w programie „Przedsiębiorstwo Fair Play” wiąże się także z szeroko zakrojoną promocją laureatów.
I

D

Droga do dobrego projektu
Dendros – Konferencje i Szkolenia organizuje szkolenie pt. „Podstawy wspomagania
komputerowego w procesie projektowania oświetlenia drogowego na przykładzie programu
Dialux (Relux)”, które odbędzie się 13 września w Sali Konferencyjnej SGGW w Warszawie
rojektowanie oświetlenia drogowego to skomplikowany proces, wymagający konkretnej wiedzy merytorycznej.
Znajomość norm, właściwe kwalifikacje oraz odpowiednie zastosowanie technik komputerowych mogą w znaczący sposób wpłynąć na efekt finalny, a dobrze zaprojektowane oświetlenie poprawia bezpieczeństwo, zwiększa
komfort uczestników ruchu drogowego oraz ogranicza koszty zużycia energii.
Celem szkolenia, które poprowadzi dr inż. Dariusz Czyżewski, adiunkt na Politechnice Warszawskiej i członek prezydium Polskiego Komitetu Oświetleniowego, jest uporządkowanie wiedzy z projektowania oświetlenia drogowego z uwzględnieniem procesu wspomagania komputerowego, zapoznanie uczestników ze specyfiką oświetlenia drogowego, wymaganiami oświetleniowymi oraz najbardziej popularnymi narzędziami wspomagającymi proces projektowania lub
weryfikacji oświetlenia pod kątem oświetlenia drogowego, a także omówienie podstawowych etapów w procesie projektowania oświetlenia
drogowego.
Szkolenie będzie miało charakter warsztatów, podczas których uczestnicy nabędą podstawowe przygotowanie do samodzielnego tworzenia projektu oświetlenia drogowego w oparciu o program Dialux (Relux). Warunkiem umożliwiającym udział jest zabranie laptopa, do
którego należy wgrać programy, na których uczestnik będzie pracował podczas szkolenia.
Zgłoszenia przyjmowane są do 24 sierpnia, przy czym obowiązuje kolejność zgłoszeń. Program oraz formularz zgłoszenia dostępne
są na stronie www.dendros.pl. Kontakt: tel. (61) 307 40 53 lub szkolenia@dendros.pl.
I
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Godło dla DRABPOLU
Do licznej puli posiadanych przez ﬁrmę DRABPOL nagród i medali dołączyło jedno z najbardziej
prestiżowych i cenionych wyróżnień – godło „Teraz Polska”. Firma otrzymała to wyróżnienie
za usługi w zakresie projektowania zmian awioniki na statkach powietrznych
agrodzone usługi świadczy Organizacja Projektowa Part 21, mieszcząca się w warszawskiej siedzibie firmy.
Nadrzędnym celem zmian awioniki jest dążenie do podniesienia bezpieczeństwa lotu. Biuro Projektowane
firmy DRABPOL z powodzeniem zostało zatwierdzone przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego
(EASA) jako pierwsza Polska Organizacja Projektująca Part 21, pracująca w dziedzinie awioniki lotniczej.
Wszystkie projekty wykonywane są pod nadzorem EASA i w porozumieniu z producentami awioniki lotniczej, takimi jak: Garmin, Avidyne, Bendix King, Honeywell, Aspen, L-3 i TRIG. Projekty wykonywane są przez
fachowców z długoletnim doświadczeniem w przemyśle lotniczym, z wykorzystaniem nowoczesnego oprogramowania inżynierskiego 3D. Dodatkowo, dzięki temu, że DRABPOL posiada także zatwierdzoną przez EASA
Organizację Obsługową Part 145, wykonującą m.in. realizację projektów, czas i koszt modernizacji są na rozPaweł Drabczyński,
sądnym dla klienta poziomie.
JA prezes DRABPOLU
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Nowy Prezes BASF Polska
Dr Michael Hepp, od 2008 roku prezes BASF Polska w Warszawie, wraca do centrali BASF
w Ludwigshafen w Niemczech. Z dniem 1 maja zastąpił go dr Dirk Elvermann
rzez ostatnie dwa i pół roku dr Elvermann pełnił funkcję wiceprezesa ds. prawnych i podatkowych regionu Azji
i Pacyfiku w BASF East Asia RHQ Ltd. w Hongkongu. Jest on pracownikiem BASF od 2003 roku. Dr Elvermann ma doktorat w dziedzinie prawa i ekonomii.
Przedstawicielstwo firmy BASF w Polsce otwarto w 1992 roku. Obecnie firma zatrudnia w kraju około 280
pracowników, a w 2011 roku jej obroty w Polsce wyniosły 685 mln euro. Na rynku polskim BASF sprzedaje chemikalia, tworzywa sztuczne, środki ochrony roślin, lakiery oraz produkty chemii budowlanej. W Polsce działają
trzy zakłady produkcyjne firmy BASF: dwa w Śremie w pobliżu Poznania (systemy poliuretanowe, produkty chemii budowlanej) i jeden w Myślenicach w pobliżu Krakowa (domieszki do betonu). Firma BASF dużo inwestuje w działalność związaną ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. W 2011 roku w Centrum Nauki Kopernik
w Warszawie otwarto laboratorium chemiczne, którego BASF jest wyłącznym partnerem. Co roku odwiedza je
około 10 000 dzieci (głównie klasy szkolne). W 2012 roku firma BASF prowadzi w polskich mediach kampanię
wizerunkową pod hasłem: „Tworzymy chemię, która łączy”.
Więcej informacji na www.basf.pl.
I Dirk Elvermann

P

Lean od podszewki
6 światowej sławy specjalistów, 8 seminariów, 4 praktyczne warsztaty, studia przypadków
najlepszych polskich ﬁrm to statystyki obrazujące rangę XII Międzynarodowej Konferencji
Lean Management, która miała miejsce w dniach 29–31 maja we Wrocławiu
ean Management znajduje zastosowanie w każdej dziedzinie życia ekonomicznego, nie tylko jako zestaw narzędzi czy lista zasad, lecz
także jako najlepszy system zarządzania, który skutecznie rozwiązuje problemy biznesowe. Potwierdza to frekwencja na kolejnej, 12. już
konferencji organizowanej przez Lean Enterprise Institute Polska. W tym roku do Wrocławia przyjechało blisko 340 uczestników z całej Europy – od kadry zarządzającej, przez managerów i specjalistów, po początkujących praktyków Lean.
Jak co roku, organizatorzy dołożyli wszelkich starań, aby zapewnić uczestnikom najwyższą wartość merytoryczną i dostarczyć najnowszą
wiedzę z zakresu Lean Management. Podczas swoich wystąpień prelegenci doradzali, jak implementować zasady szczupłego zarządzania
w swojej firmie, jak stworzyć i utrzymać kulturę ciągłego doskonalenia oraz jak dokonać oceny stanu jej wdrożenia. – Tegoroczna konferencja była wyjątkowa pod kilkoma względami. Przede wszystkim wyróżniała ją obecność aż sześciu światowej sławy ekspertów, którzy przyjechali do nas z Japonii, Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii – mówi prof. Tomasz Koch, prezes zarządu Lean Enterprise Institute
Polska i dodaje: – W tym roku po raz pierwszy uruchomiliśmy nowy strumień dla przedsiębiorstw i procesów usługowych, aby otworzyć
naszą konferencję na obszary zastosowań Lean w usługach, biurach i w administracji.
Pierwszego dnia konferencji, podczas dwóch równoległych sesji plenarnych i ośmiu seminariów, odbywały się prelekcje gości specjalnych.
Swoimi doświadczeniami dzielili się: Takashi Tanaka – światowej klasy ekspert w dziedzinie Toyota Management System, Samuel Obara, który
w swojej 30-letniej karierze pomagał wdrażać i stosować zasady Lean przeszło 350 organizacjom, Chris Vogel – ekspert w dziedzinie rozwoju
Lean w administracji i usługach, Ian Glenday – niezależny trener, autor książki „Przejdź na logikę przepływu”, John Allen – Global Lean Process Leader w 7. co do wielkości firmie farmaceutycznej świata oraz Bohdan Oppenheim – profesor na Uniwersytecie Loyola w Los Angeles.
Szczególnie dużym zainteresowaniem uczestników cieszyło się seminarium na temat istoty Toyota Management System, które poprowadził Takashi Tanaka, oraz wystąpienie Samuela Obary, który podkreślał, jak ważne dla osiągnięcia przewagi konkurencyjnej jest przywództwo
i kultura danej organizacji. W ramach strumienia dla przedsiębiorstw i procesów usługowych można było posłuchać doświadczeń Chrisa
Vogela z wdrażania Lean w Wells Fargo Bank – 4. pod względem aktywów i 1. pod względem kapitalizacji rynkowej banku w USA oraz dowiedzieć się, w jaki sposób ulepszać procesy usługowe. Dzień zwieńczył uroczysty bankiet, podczas którego uczestnicy mieli okazję wymienić
się doświadczeniami, porozmawiać z prelegentami i nawiązać nowe kontakty biznesowe. Rozlosowane zostały też nagrody książkowe wydawnictwa Leanbooks.
W drugim dniu konferencji po przedpołudniowych seminariach odbyła się sesja studiów przypadków. Każdy uczestnik mógł wziąć udział
w dwóch z ośmiu studiów przypadków. Zgodnie z tradycją, trzeciego dnia istniała możliwość wyboru między uczestnictwem w jednym
z czterech praktycznych, całodniowych warsztatów, a wycieczką do firm znanych z wdrożenia filozofii szczupłości. W tym roku organizatorzy przygotowali wizyty w fabrykach: Toyota Motor Manufacturing Poland w Wałbrzychu, Electrolux w Świdnicy oraz General Motors
Manufacturing Poland w Gliwicach.
Wielu uczestników konferencji zainteresował warsztat „Jak urządzić prawdziwe centrum zarządzania Oobeya” – po raz pierwszy przeprowadzony w Polsce przez Takashiego Tanakę i Yuko Yabe. Samuel Obara podczas swojego całodniowego warsztatu przedstawił korzyści płynące ze stosowania KAIZEN w przedsiębiorstwie. Zwrócił uwagę na konieczność powstania sformalizowanej struktury oceny, wdrożenia, weryfikacji i nagradzania pomysłów oraz przeprowadził praktyczne zajęcia w podziale na grupy. Trzeci warsztat – „Powtarzalność
i elastyczność w działaniach operacyjnych” dotyczył logiki szczupłego przepływu, którą Ian Glenday od lat prezentuje na całym świecie. Tym
razem również dał się poznać uczestnikom konferencji jako żywiołowy trener o niestandardowym sposobie przekazywania wiedzy o Lean.
Chris Vogel poprowadził warsztat dedykowany firmom usługowym. Było to połączenie wykładu, oceny stanu firmy, dyskusji oraz sesji roboczej poświęconej strategii Lean. Warsztat pomógł uczestnikom zrozumieć wkład ludzi, procesów, celów i ciągłego doskonalenia w kontekście całościowego systemu biznesowego.
I
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Lwia rywalizacja w biznesie
Europejskie Centrum Jakości i Promocji organizuje drugą edycję plebiscytu
Lwy Biznesu, którego laureaci zostaną oﬁcjalnie ogłoszeni i nagrodzeni
29 listopada podczas gali pod patronatem Urzędów Marszałkowskich
agroda Lwy Biznesu to jedno z najbardziej renomowanych wyróżnień, jakie mogą zdobyć polskie przedsiębiorstwa i instytucje. Przedsięwzięcie ma na celu wyłonienie krajowej elity biznesu, do której przepustką są wymierne efekty dążenia do najwyższej jakości oraz
wysokiego poziomu bezpieczeństwa produktów i usług poprzez stałe podnoszenie standardów. Plebiscyt otwarty jest także dla najbardziej
prestiżowych obiektów hotelarskich – laureatów programu Europejskie Gwiazdy, który jest wyróżnieniem przyznawanym w branży hotelarskiej. Zdobycie statuetki jest równoznaczne z przynależnością do grona osób i podmiotów przyczyniających się do poprawy wizerunku
polskiej sceny biznesu.
Procedura przyznawania statuetki została podzielona na trzy etapy. I etap polega na dostarczeniu organizatorowi dokumentów potwierdzających posiadanie ważnej licencji na posługiwanie się certyfikatami, nagrodami oraz wyróżnieniami promocyjnymi, co służy weryfikacji, czy dana firma lub instytucja spełnia wymagania regulaminu. W II etapie zgromadzone przez organizatora materiały przekazywane są Europejskiej Kapitule Ekologii i Jakości, w skład której wchodzą przedstawiciele uznanych instytucji i organizacji branżowych oraz
uznane autorytety w dziedzinie jakości, ekologii i bezpieczeństwa. Wystawiona rekomendacja otwiera furtkę do kolejnego etapu procedury
nominacyjnej. Opinia Europejskiego Centrum Jakości i Promocji wystawiana jest w oparciu o badania, jakie ECJiP przeprowadza, by zapoznać się z marketingową i promocyjną polityką danej organizacji.
Po pozytywnym przejściu wszystkich etapów procedury nominacyjnej dana organizacja uzyskuje status laureata. Plebiscyt wieńczy gala,
której głównym punktem jest wręczenie statuetek zwycięzcom. Dołączenie do grona laureatów świadczy nie tylko o wyjątkowym wkładzie
zarządu i pracowników w stałe podnoszenie wiarygodności, lecz także o tym, że zarówno firma, jak i jej produkty, są bezpieczne i kojarzone z prestiżem.
www.centrumjakosci.pl
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Regionalny szczyt w Świdnicy
Ogólnopolski Kongres Regionów odbył się w dniach 29–31 maja, tradycyjnie już
w Świdnicy. Tym razem cyklicznemu spotkaniu samorządowców z przedsiębiorcami
przyświecało hasło „Samorząd – Inwestycje – Rozwój”
Fot. GRZEGORZ SZYMAŃSKI (3)

Ogólnopolski Kongres Regionów w Świdnicy, organizowany, jak
co roku, przez wydawnictwo Ringier Axel Springer Polska i miasto Świdnica, również tym razem licznie przyciągnął przedstawicieli samorządów, biznesu, administracji publicznej oraz Unii Europejskiej,
a także ekspertów, reprezentujących środowisko przedsiębiorczości i nauki.
W ramach wydarzenia, objętego patronatem honorowym prezydenta
RP Bronisława Komorowskiego, goście wzięli udział w kilkudziesięciu
zróżnicowanych tematycznie panelach dyskusyjnych i sesjach plenarnych.
Dyskutowano m.in. o nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej
2014–2020, wyzwaniach zrównoważonego rozwoju, narzędziach budowania kapitału społecznego w społecznościach lokalnych, roli energetyki i inwestycji infrastrukturalnych w rozwoju regionów, potencjale
i możliwościach wykorzystania imprez sportowych i kulturalnych do promocji miast, gmin, województw.
Podczas dwóch bankietów ogłoszono i nagrodzono zwycięzców najnowszych rankingów i konkursów samorządowych. Podano wyniki Rankingu Gmin i Powiatów 2011 oraz Rankingu Energii Odnawialnej, opracowywanych corocznie przez Związek Powiatów Polskich. Pierwsze zestawienie to jedyny w Polsce ranking samorządów zarządzany przez ekspertów w trybie on-line, w którym pozycja zależy od zgłaszanych na bieżąco zrealizowanych projektów, osiągnięć i wyników uzyskanych w ocenianych obszarach działalności. Drugi ranking uwzględnia wykorzystywaną przez JST energię odnawialną z różnych źródeł. Liderzy liderów,
których działania skupiają się na zrównoważonym rozwoju, zostali uhonorowani wyróżnieniem „Super Powiatu” lub „Super Gminy”.
Redakcja „Newsweeka” oficjalnie podała czołówkę miejskich władz
samorządowych, czyli 15 najlepszych prezydentów, którzy najsprawniej
zarządzają polskimi miastami i najbardziej angażują się w pracę na rzecz
lokalnych społeczności, a także wyniki tegorocznego Rankingu Miast Przyjaznych dla Biznesu. Swoje rankingi podsumowały też inne magazyny.
„Auto Świat” przedstawił zestawienie Miast Przyjaznych Kierowcy, które najlepiej spełnią wymagania kierowców, w oparciu o dane dotyczące
korków, liczbę wypadków i stan dróg. Z kolei „Forbes” przedstawił Ranking Miast Atrakcyjnych dla Biznesu. Przy okazji III Kongresu Regionów
ogłoszono też wyniki konkursów: Miasto Szans – Miasto Zrównoważonego Rozwoju, adresowanego do miast prezydenckich, które w swoich działaniach uwzględniły aspekty zrównoważonego rozwoju, konkursu
na najlepszą kampanię promocyjną miejsca 2011 roku, a także konkursu „e-samorząd”, biorącego pod uwagę, jak samorządy wykorzystują możliwości mediów społecznościowych.
Gwiazdami wieczornych uroczystości były zespoły Elektryczne Gitary i Drugi Tydzień, których występy urozmaiciły czas laureatom, prelegentom i zaproszonym gościom przybyłym na III Kongres, by dyskutować o roli współpracy biznesowo-samorządowej oraz jej bieżącej kondycji i perspektywach. Ponadto świdnickiemu kongresowi towarzyszyła
wystawa, podczas której swoje oferty zaprezentowały krajowe firmy świadczące usługi dla jednostek samorządu terytorialnego.
I

III

SPROSTOWANIE
W numerze Maj/Czerwiec 2012 ukazał się artykuł „SKOK pewniejszy od banku”, w którym podaliśmy błędną informację, że „(…) Dokonane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny wypłaty środków gwarantowanych wyniosły 814,4 mln zł i pochłonęły pieniądze podatników”. Wypłaty środków gwarantowanych dokonywane w ubiegłych latach przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny realizowane były ze środków sektora bankowego, w szczególności zgromadzonych na funduszach ochrony środków gwarantowanych. Przepraszamy za podanie
nieprawdziwej informacji.
I
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Tyscy Liderzy na start
Tyski Lider Przedsiębiorczości to stała, coroczna impreza Okręgowej Izby Przemysłowo-Handlowej
w Tychach, stanowiąca gospodarcze podsumowanie roku w życiu Izby, a zarazem dająca przekrój
najlepszych nowych ﬁrm, produktów i usług z terenu województwa śląskiego
rzedsięwzięcie organizowane jest nieprzerwanie od 2002 roku, w zabytkowych wnętrzach Zameczku Myśliwskiego książąt pszczyńskich w Promnicach. W trakcie tegorocznej gali wręczane zostały prestiżowe statuetki „Hermesów Biznesu”, stanowiące wyróżnienie dla ﬁrm, przedsiębiorców i instytucji, które w istotny sposób wpływają na rynek regionalny, promują produkty regionalne, tworzą więzi gospodarcze z kontrahentami zagranicznymi, wdrażają usługi innowacyjne oraz skutecznie łączą gospodarkę rynkową ze społeczną
odpowiedzialnością biznesu. Wyróżniane są również produkty oferowane mieszkańcom regionu w ramach działań podejmowanych
we współpracy z samorządem terytorialnym (m.in. Szybka Kolej Regionalna „Flirt” w 2009 roku). Hermes to posłaniec greckich bogów
– starożytny patron handlu, bogactwa i kupców. Róg obﬁtości zgodnie z wolą Zeusa obdarzał każdego posiadacza nieskończonymi dobrami. W statuetce, będącej dziełem tyskiego rzeźbiarza Mariusza Chodorka, róg przywodzi na myśl Tychy, w których herbie widnieje
właśnie róg obﬁtości.
Statuetki dla najlepszej firmy, produktu i usługi przyznaje kapituła, w skład której wchodzi prezydent miasta Tychy oraz prezes zarządu OIPH w Tychach. W minionych latach wyróżniane były również najlepsze produkty finansowe. Od 2010 roku osobna statuetka
przyznawana jest w kategorii Postać Regionu dla wybitnych osobistości województwa śląskiego, mających największy wpływ zarówno
na rozwój gospodarczy, jak i społeczno-kulturowy. Dodatkowo wyróżniane są firmy z krótkim stażem na rynku, które już zdołały odnieść sukces i których przykład pozwala promować pozytywne wzorce biznesowe. Wyróżnienie nagrodą „Hermesa” ma stanowić dla śląskich przedsiębiorców symbol sukcesu i prestiżu oraz rekomendację ułatwiającą nawiązywanie kontaktów biznesowych na rynku lokalnym, wojewódzkim i międzynarodowym. Statuetki są przyznawane najbardziej prężnym i wyróżniającym się przedsiębiorcom ze sfery
przemysłu, handlu czy usług na podstawie kryteriów obejmujących m.in. dynamikę rozwoju firmy, wdrażane innowacyjne rozwiązania,
sukcesy odnoszone na rynku lokalnym i krajowym.
Po raz drugi wręczona została także statuetka „Prometeusza”, którą honorowane są osoby ze świata biznesu, kultury oraz władz
państwowych i samorządowych w istotny sposób przyczyniające się do rozwoju gospodarczego regionu, zwłaszcza w aspekcie tworzenia ram prawnych, podstaw instytucjonalnych oraz integracji europejskiej.
Wśród gości tegorocznej gali byli m.in.: minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska, wiceminister gospodarki Tomasz Tomczykiewicz,
europosłanka Małgorzata Handzlik, poseł Marek Wójcik, wojewoda śląski Zygmunt Łukaszczyk, prezydent Tychów Andrzej Dziuba oraz
inni przedstawiciele władz regionu i samorządu lokalnego, a także kilkuset czołowych przedstawicieli śląskiego biznesu.
I
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Gmina Sulejów

położona jest nad rzeką Pilicą oraz nad Zalewem Sulejowskim. Piękny krajobraz i niezwykłe walory przyrodnicze
Sulejowskiego Parku Krajobrazowego, który obejmuje
dolinę rzeki Pilicy wraz z najbardziej cennymi przyrodniczo
terenami przyległymi, to doskonałe miejsce na wycieczki
piesze, wodne, rowerowe i konne. Na terenie całej gminy
zlokalizowanych jest kilkanaście obiektów noclegowych
i gastronomicznych, przygotowanych na przyjęcie turystów indywidualnych, a także grup zorganizowanych.
Odwiedzając Sulejów warto zobaczyć:
- Opactwo Cystersów w Sulejowie na Podklasztorzu,
którego mury zaczęto wznosić przed 1232 rokiem,
- Kościół pw. św. Floriana w Sulejowie z 1903 roku, który
powstał w miejscu starszych budowli z lat 1184 i 1640,

- Kaplicę pw. Najświętszej Marii Panny w Sulejowie
ufundowaną w 1644 roku,
- Pozostałości dawnego opactwa Norbertanów
w Witowie (zał. w 1179 roku).
W sezonie letnim warto wziąć udział w jednej z wielu
imprez kulturalnych i rozrywkowych, zwłaszcza takich
jak: letnie koncerty muzyczne realizowane w ramach
„Wędrownego Festiwalu
Filharmonii Łódzkiej Kolory
Polski”, Dni Sulejowa,
Średniowieczna Biesiada
Rodzinna na Podklasztorzu, Dożynki.
Zapraszam
Stanisław Baryła
Burmistrz Sulejowa

Urząd Miejski w Sulejowie, ul. Konecka 42, 97-330 Sulejów
tel. 44 610 25 00, fax 44 616 25 51, um@sulejow.pl, www.sulejow.pl

PRZEMYSŁ MIĘSNY

Przemysł mięsny na poziomie
W ramach cyklicznie organizowanych, tym razem po raz 37., Dni Przemysłu
Mięsnego przedstawicieli branży pogłębili swoją wiedzę w zakresie sytuacji
i przyszłości reprezentowanego sektora oraz zapoznali się z najnowszymi
technologiami produkcji i przetwórstwa mięsa, a najlepsi producenci
odebrali nagrody za najwyższą jakość wyrobów

Laureaci konkursu
ni Przemysłu Mięsnego, odbywające się 17 maja w Domu
Technika NOT w Warszawie pod
hasłem „Nowe regulacje prawne
w zakresie dozwolonych substancji dodatkowych i zanieczyszczeń w żywności”, oraz
towarzyszące wydarzeniu sympozjum naukowo-techniczne pt. „Postęp w technologii
mięsa. Nauka – praktyce” były okazją do
zapoznania się z najnowszymi trendami
w przemyśle mięsnym, wymiany doświadczeń
i przedyskutowania aktualnych problemów
oraz wypracowania pomysłów, które mają
szansę przełożyć się na poprawę sytuacji na
rynku producentów wędlin i wyrobów mięsnych.
Uczestników debaty i sesji posterowej powitał oficjalnie dyrektor Oddziału Technologii Mięsa i Tłuszczu Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego w Warszawie Andrzej Borys, tym samym otwierając ujęte w programie spotkania dyskusje.
Osobiście dyrektor Borys poświęcił wystąpienie poziomowi skażenia przetworów mięsnych wielopierścieniowymi węglowodorami
aromatycznymi z uwzględnieniem nowych regulacji prawnych. Zbigniew Dolatowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Danuta
Kołożyn-Krajewska ze Szkoły Głównej Go-
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spodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Paweł Krajmas z Zakładu Mięsnego „Jasiołka”
w Dukli skupili uwagę uczestników na tematyce produkcji ekologicznych wyrobów
mięsnych bez dodatku azotanów i azotynów.
Firmy współpracujące z przemysłem mięsnym
i drobiarskim zabrały głos w sprawie nowości technicznych i technologicznych, zaś Joanna Gajda-Wyrębek, reprezentująca Państwowy Zakład Higieny w Warszawie, przedstawiła nowe przepisy Unii Europejskiej dotyczące substancji dodatkowych oraz poświęciła uwagę ustanowieniu unijnego wykazu
dodatków do żywności.
Stałym punktem w ramach Dni Przemysłu Mięsnego jest rozstrzygnięcie konkursu
„Produkty najwyższej jakości w przemyśle
mięsnym”, skierowanego do zakładów mięsnych, które mogą poszczycić się wyrobami
wytwarzanymi zgodnie z normami i zasadami
bhp, a zarazem wyróżniających się walorami smakowymi. Tym razem, w edycji WIOSNA 2012, ocenie eksperckiej poddano 134
próbki zgłoszone przez 37 firm, w tym 59 próbek kiełbas, 43 próbki wyrobów garmażeryjnych (mięs kulinarnych i mielonych, flaków,
gulaszu, zup, pieczeni, pasztetów, zestawów
obiadowych, pierogów i innych produktów kulinarnych), 12 próbek produktów bloko-

wych, 13 próbek wędlin podrobowych (salcesonów, pasztetowych, kiszek) oraz 7 konserw sterylizowanych.
Ocenę konkursową przeprowadziły
w dniach 15 i 16 marca dwa ośmioosobowe
zespoły rzeczoznawców, przyznając analizowanym próbkom punktację za walory sensoryczne, zgodnie z kryteriami obowiązującymi dla danego asortymentu. Na noty ekspertów przyznawane w pięciostopniowej
skali wpływ miały smak i zapach wędlin oraz
wyrobów mięsnych, wygląd zewnętrzny na całym batonie oraz wygląd przekroju na dwóch
przekrojonych batonach. Suma punktów
zdobytych na tym etapie była przepustką do
dalszej oceny, tym razem sprowadzającej się
do analizy chemicznej zgłoszonych produktów. W wyniku wysokiej oceny sensorycznej,
której średnia wartość wyniosła 4,95 pkt.,
wszystkie zgłoszone próbki wyrobów mięsnych zakwalifikowano do badań chemicznych. Ten etap również pozwolił na wysoką
ocenę zgłoszonych wyrobów, które zawierały stosunkowo niską zawartość chlorku sodu,
tłuszczu i fosforanów dodanych. Na podstawie otrzymanych wyników niezgodność
z wymaganiami norm stwierdzono jedynie
w przypadku 2 próbek wędlin: konserwy
sterylizowanej i kiełbasy średnio rozdrobnionej. Ostatecznie zgodność z przyjętymi kryteriami oceny sensorycznej i analiz chemicznych wykazały 132 próbki. Spotkanie
w Domu Technika NOT było okazją do nagrodzenia najlepszych przedstawicieli krajowego przemysłu mięsnego oraz degustacji nagrodzonych produktów, odznaczających się
wyjątkowymi walorami, składającymi się na
najwyższą jakość.
I

www.drobex.com.pl

www.kotwica.az.pl

RADOMSZCZAŃSKI KONKURS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Gala Biznesu w Radomsku
W powiecie radomszczańskim na stałe do kalendarza wpisuje się
organizowany corocznie konkurs dla lokalnych przedsiębiorców
kwietnia w Miejskim Domu
Kultury w Radomsku odbyła
się ceremonia wręczenia nagród laureatom Radomszczańskiego Konkursu Przedsiębiorczości.
Miejski Domu Kultury wypełniony był tego
dnia licznie przybyłymi na uroczystą galę
przedsiębiorcami oraz politykami. Organizatorem wydarzenia była Regionalna Izba
Przemysłowo-Handlowa w Radomsku, zaś
ceremonię poprowadził prezes Izby Adam
Świerczyński. Patronat honorowy nad galą
objęli marszałek województwa łódzkiego i wojewoda łódzki.
Konkurs adresowany jest do firm aspirujących do bycia wzorem dla innych przedsiębiorstw działających na terenie powiatu radomszczańskiego. Jego główną ideą jest
wyłonienie najlepiej prosperujących przedsiębiorstw oraz ich promocja. Potencjalni laureaci mogli ubiegać się o laur zwycięzcy w jednej z dwóch kategorii: firma roku (w podziale
na podkategorie uzależnione od wielkości zatrudnienia startującego w konkursie przed-
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siębiorstwa) oraz debiut roku. Warto zaznaczyć, że podczas tegorocznej gali po raz
pierwszy wręczono Złoty Certyfikat Laureata
Konkursu „Firma Roku”. To prestiżowe
wyróżnienie zostało przyznane Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
– laureatowi trzech kolejnych edycji konkursu.
Nagrody wyróżnionym oraz laureatom
konkursu wręczała prezydent Radomska
Anna Milczanowska, starosta radomszczański Robert Zakrzewski oraz prezes Izby
Adam Świerczyński. Listy gratulacyjne od
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marszałka województwa łódzkiego wręczał
natomiast radny sejmiku wojewódzkiego Jakub Jędrzejczak.
Podczas gali wystąpiła trójka młodych
podopiecznych Studia Wokalnego MDK w
Radomsku. Punktem kulminacyjnym wieczoru był występ zespołu Coca Loca, który
zgromadzonej publiczności zaprezentował
standardy muzyki latynoamerykańskiej. Po
części imprezowej nastąpiła licytacja, z której dochód został przeznaczony na cele charytatywne.
AK

Efektywna działalność
Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Radomsku jest spółką z większościowym
udziałem Gminy Miasta Radomsko. Współpraca z gminą stale się rozwija, o czym
świadczy przekazanie Spółce przez gminę w 2004 roku placu targowego, a w 2005
roku całego zasobu mieszkaniowego w dzierżawę. Działalność ta przynosi Spółce
dodatkowe dochody, umożliwiające wspieranie działalności statutowej
mina, zakładając TBS, miała
świadomość, że w skład wspólnoty samorządowej wchodzą osoby, których nie stać na zakup
mieszkania. Przeprowadzone analizy wykazały, że można wybudować więcej mieszkań,
przeznaczając te same środki z budżetu
gminy na potrzeby TBS-u, zamiast na budowę mieszkań komunalnych. Działalność
TBS–u, początkowo inwestycyjna, a po zakończeniu pierwszej inwestycji również eksploatacyjna, przyczynia się do optymalizacji
kosztów zarządzania gminnymi zasobami
mieszkaniowymi, pozyskiwania dochodów
z prowadzonej działalności, stworzenia konkurencji na rynku zarządców i umożliwienia
prowadzenia działalności mającej na celu remonty i modernizacje starszych zasobów
mieszkaniowych. Poprzez tworzenie ko-

G

niunktury budowlanej, oddziaływuje korzystnie na rozwój gospodarczy i przyczynia
się do wzrostu wpływów do budżetu gminy.
Przeprowadzone przez Spółkę w latach
2002–2011 inwestycje związane z realizacją
przedsięwzięć budowlanych polegających
na budowie czterech budynków mieszkalnych
wielorodzinnych przeznaczonych na wynajem dla 128 rodzin, gruntowna modernizacja placu targowego, tak aby spełniał wymogi

wszelkich przepisów i norm oraz inne działania remontowo-modernizacyjne służące
poprawie sytuacji mieszkaniowej w gminie,
pochłonęły ponad 21,5 mln zł.
W perspektywie najbliższych dwóch lat
planuje się wybudowanie kolejnego budynku
wielorodzinnego na osiedlu przy ul. Sadowej.
Przez wzgląd na to, iż nie ma możliwości skorzystania z preferencyjnego kredytu z nieistniejącego już KFM, Spółka poszukuje alternatywnych źródeł finansowania przedmiotowej inwestycji. Zaplanowana inwestycja będzie realizowana w formule przewidującej dochodzenie najemców do własności lokali
(przeniesienie praw własności nastąpi po całkowitej spłacie kredytu zaciągniętego na ten
cel tj. po 25 latach).
www.tbsradomsko.com.pl
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Obsługa klienta
kluczem do sukcesu
18 przedsiębiorstw, które wyróżniają się profesjonalizmem obsługi zgodnej
z nowoczesnymi standardami i właściwym podejściem do potrzeb konsumenta,
dołączyło do grona posiadaczy Godła Programu „Firma Przyjazna Klientowi”.
Dzięki temu z powodzeniem pracują na zaufanie i zadowolenie klienta,
wzmacniając swój wizerunek i jawiąc się jako ﬁrmy warte rekomendacji
rogram Certyﬁkujący „Firma Przyjazna Klientowi” jest organizowany
cyklicznie przez Fundację Obserwatorium Zarządzania – niezależną instytucję otoczenia biznesu, której wiodącym przedmiotem działalności jest szeroko rozumiane wsparcie dla innowacji w gospodarce. Tak ukierunkowana aktywność Fundacji koncentruje się wokół autorskich programów badawczo-rozwojowych dotyczących
m.in. strategii biznesowych, wykorzystania nowoczesnych form zarządzania, technologii
ICT, dostępu do kapitału dla MSP, jak również poziomu obsługi i satysfakcji klienta, który sprawdza i analizuje właśnie program „Firma Przyjazna Klientowi”.
Program ten jest nastawiony na upowszechnianie wysokiej jakości w sferze obsługi
klienta i podnoszenie poziomu zarządzania
nią. Zdobyte godło ma symbolizować nowoczesną, a zarazem w pełni profesjonalną
obsługę klienta praktykowaną w danym
przedsiębiorstwie i dawać gwarancję, że podmiot, który legitymuje się godłem, spełnia najwyższe standardy w tym zakresie. Prawo do
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Laureaci programu Firma
Przyjazna Klientowi 2012:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ALIOR BANK SA
Arriva RP Sp. z o.o.
Bibby Financial Services Sp. z o.o.
BP GAS
BZ WBK-Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń
Centrum Stomatologii Estetycznej
DENTALUX
Europejski Fundusz Leasingowy SA
EXTOR SA
General Logistics Systems
Poland Sp. z o.o.
Home.pl Sp. z o.o.
Kontekst HR International Group
Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń SA
Ośrodek Szkolenie PAS Piotr Lewandowski
PMS LABS Sp. z o.o.
SUNRISE SYSTEM Sp. z o.o.
SUPERHOST Sp. z o.o.
Wanzl Sp. z o.o.
WELTBILD Sp. z o.o.

12 Fakty

Laureaci konkursu
legitymowania się certyfikatem i posługiwania się godłem „Firma Przyjazna Klientowi”
stanowi dla ich posiadacza wyraz uznania dla
wysokiej jakości obsługi klientów i efektywności w zakresie realizowanej polityki zarządzania relacjami z nimi.
Program Fundacji Obserwatorium Zarządzania weryfikuje praktyczne zastosowanie założeń przyjętych strategii zarządzania
relacjami z klientem i pomaga przedsiębiorcom udoskonalać je oraz budować tą drogą
przewagę konkurencyjną, a także działa na
rzecz uświadamiania znaczenia budowania
profesjonalnego poziomu obsługi klienta.
W ramach programu firmom, które uzyskują najwyższe oceny klientów w wyniku badania
satysfakcji, przyznawane jest godło wraz z prawem do posługiwania się nim przez rok w celach promocyjnych. Dwa razy w ciągu roku
podczas uroczystej gali laureaci programu odbierają certyfikaty i statuetki.
Ostatnią edycję programu podsumowano 21 maja w Hotelu Marriott w Warszawie, a uroczystość, towarzyszącą IV edycji
Kongresu Sprzedaż, poprowadził dziennikarz
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ekonomiczny TVP Michał Zwoliński. Podczas
gali nagrody odebrali przedstawiciele 18 najlepiej ocenionych pod kątem obsługi klienta
przedsiębiorstw, przy czym w niektórych
przypadkach godło zostało przyznane po raz
kolejny, co jedynie podkreśla ciągłość dążenia do zapewnienia najwyższego poziomu obsługi i długotrwałą skuteczność w realizacji
stawianych sobie w tym obszarze celów. – To,
co w opinii firm jest najważniejsze, co odzwierciedlają przesyłane przez nie do Fundacji
prośby o pomoc i wsparcie, to znajomość potrzeb i opinii konsumentów – finalnych odbiorców produktów i usług. Polscy przedsiębiorcy są coraz bardziej świadomi tego, że jednym z najważniejszych elementów wpływających na ich sukces jest satysfakcja klienta
oraz jak najlepszy wizerunek firmy – komentuje wnioski z programu Agnieszka Chaber-Tomczak, dyrektor Działu Marketingu
Fundacji Obserwatorium Zarządzania, która wręczała certyfikaty wraz z Wojciechem Bodzanem z Fundacji oraz Julitą Łużyńską, dyrektor zarządzającą Norstat Polska, partnera programu.
I
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Wyższy standard
skuteczności
Rozmowa z Pawłem Rybakiem, prezesem zarządu Sunrise System Sp. z o.o.

Sunrise System należy do liderów w branży w Polsce, ale też jest jedną z najszybciej
rozwijających się firm w Europie, co potwierdził ranking Deloitte. Jak ukierunkowana strategia pozwala osiągnąć tak imponujące wyniki?
– Wyniki finansowe to jeden z mierników
sukcesu naszej firmy. Oprócz dynamiki rozwoju wyrażonej tymi wskaźnikami, cieszy nas
stały wzrost liczby klientów, rozwój struktury organizacyjnej, a także rosnąca satysfakcja odbiorców z usług świadczonych przez
Sunrise System. Na taki efekt składa się wiele działań. Stawiamy między innymi na stały rozwój technologii i bezpieczeństwa jej stosowania. Autorskie narzędzia i rozwiązania
opracowywane w firmowym Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowym pozwalają na sprawną obsługę rosnącego grona stałych klientów
i osiąganie satysfakcjonujących wyników,
przy jednoczesnym zachowaniu najwyższych
standardów etycznych naszej branży, wyrażanych m.in. w kodeksach tzw. „białego
SEO”. W parze z rozwojem technologii idzie
wzrost kompetencji pracowników – dzięki licznym szkoleniom wewnętrznym tworzymy
zespół złożony z wykwalifikowanych specjalistów.
W branży opartej na niezwykle szybko aktualizującej się wiedzy, kapitał ludzki to podstawa sukcesu, dlatego kładziemy duży nacisk na spójną politykę kadrową. Poprzez określone ścieżki kariery wyznaczamy pracownikom jasne oczekiwania, wspieramy w nakreślaniu i osiąganiu własnych celów i ambicji.
Szybki rozwój struktur otwiera liczne perspektywy awansu na stanowiska specjalistyczne i menedżerskie. Te możliwości w połączeniu z przemyślanym systemem wynagradzania mobilizują najlepszych – co przekłada się na innowacyjność firmy.

Zgodnie z firmowym mottem – wyższego standardu skuteczności – silny akcent
w strategii kładziemy oczywiście na najwyższą jakość usług. Oferta firmy rozwija się
stale, zgodnie z trendami i oczekiwaniami
rynku – tak, aby nasi klienci mieli dostęp do
usług promocyjnych, doradczych i szkoleniowych, które realnie wpłyną na rozwój ich
biznesu.
Jakimi osiągnięciami mogą się państwo
pochwalić? Jak przedstawiają się dotychczasowe statystyki?
– Obecnie Spółka oceniana jest jako
największy krajowy podmiot gospodarczy
w branży pod względem liczby obsługiwanych kontraktów B2B oraz osiąganych
wyników finansowych. O skali sukcesów firmy na polu marketingu w wyszukiwarkach
internetowych świadczą między innymi
tytuły przyznane przez niezależne krajowe
i międzynarodowe organizacje ratingowe
i opiniotwórcze. Zajęliśmy czołowe pozycje w międzynarodowych konkursach Eu-

struktur handlowych Pionu Obsługi Klienta.
Po rozpoczęciu współpracy z firmą każdy
klient otrzymuje profesjonalnego doradcę lub
menedżera, który dba o satysfakcję klienta ze
współpracy w całym okresie jej trwania. Do
zadań takiego dedykowanego opiekuna należy troska o przebieg kampanii prowadzonych dla klienta, rozpatrywanie wszelkich płynących od niego sygnałów oraz rozwijanie
świadczonych usług. Dzięki procedurom,
automatyzacji wielu procesów i sprawnemu
obiegowi informacji, terminowo i rzetelnie rozpatrujemy wszystkie sprawy klientów. Jednocześnie aktywnie kształtujemy politykę lojalnościową.
W dłuższej perspektywie strategia Pionu Obsługi Klienta opiera się na rozwijaniu
narzędzi, w tym panelu klienta, oraz zapewnieniu wszystkim klientom bez wyjątku
bezpośredniej możliwości omawiania przebiegu współpracy podczas cyklu spotkań.
Planowane jest także wdrożenie systemu badania satysfakcji klientów – tak, aby za-

Obecnie Spółka oceniana jest jako największy
krajowy podmiot gospodarczy w branży pod
względem liczby obsługiwanych kontraktów
B2B oraz osiąganych wyników finansowych
ropean Business Awards, Deloitte Technology Fast 50 Central Europe i Deloitte
Technology Fast 500 EMEA. Wysokie
miejsca zajęliśmy także w najbardziej uznanych krajowych konkursach – Diamenty
Forbesa, Gazele Biznesu. Jako laureat Internetowej Rewolucji oraz Wielkiego Konkursu Google dla Agencji cieszymy się
statusem najważniejszego partnera Google w Polsce oraz najskuteczniejszego
przedsiębiorstwa w branży – w obu konkursach zajęliśmy pierwsze miejsce za uruchomienie największej liczby nowych kampanii o określonym budżecie. W przełożeniu na liczby odnotowujemy dynamikę
wzrostu przychodów ze sprzedaży na poziomie 10 600 proc. za lata 2004–2011 – przy
jednoczesnej wysokiej rentowności.
Sunrise System został też laureatem
konkursu Firma Przyjazna Klientowi. Jakie
czynniki mają decydujący wpływ na standard
obsługi klientów?
– Ważnym krokiem w rozwoju standardów obsługi klienta było wyodrębnienie ze

gwarantować klientom, że każda ich opinia
i sugestia trafi do specjalistów realizujących
kampanię.
Jak przedstawiają się najbliższe plany
rozwojowe spółki?
– Pracujemy nad kolejnymi innowacjami produktowymi i technologicznymi, kolejny rok upłynie więc z pewnością pod znakiem wielu nowych rozwiązań. Szybko rozwija się najmłodszy oddział firmy – bydgoskie Centrum Performance Marketing
– odpowiedzialne za wprowadzanie na rynek nowych usług z dziedziny marketingu
efektywnościowego. Docelowo w Centrum
planujemy zatrudnić 150 pracowników,
trwa więc staranna rekrutacja oraz cykle
wdrożeniowe dla nowozatrudnionych. Nasi
stali klienci mogą spodziewać się kolejnych
ciekawych propozycji w ramach polityki lojalnościowej.
Rozmawiała Dorota Babkiewicz
www.sunrisesystem.pl
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Zasłużeni w kreowaniu
jutra polskiej gospodarki
PARP systematycznie wspiera rozwój ﬁrm propagując nowatorskie działania w biznesie
oraz produkty i usługi, które dobrze rokują na przyszłość krajowej gospodarki opartej
na wiedzy. Jedną z tak ukierunkowanych inicjatyw jest konkurs Kreowanie Jutra,
skierowany do ﬁrm, dla których innowacyjność jest podstawą działalności
Fot. ARCHIWUM ORGANIZATORA (2)

onkursu Kreowanie Jutra, organizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach
ogólnopolskiej kampanii promocyjnej „Świat potrzebuje Twoich pomysłów”,
nagradza tych, którzy swą inwencją i wiedzą
przyczyniają się do poprawy jakości pracy,
wprowadzając usprawnienia istotne zarówno z punktu widzenia pracownika, jak i pracodawcy. Inicjatywa PARP dowodzi, że twórcze zaangażowanie i przedsiębiorczość w zakresie wdrażania zmian są ze wszech miar korzystne. Przynoszą bowiem wymierne efekty
dla ﬁrmy, a niekiedy nagrody za kreatywne podejście do działalności i rozwoju. – Polacy są
kreatywni i tak też są oceniani przez inne kraje, natomiast u nas w kraju często sami nie
oceniamy siebie najlepiej, dlatego też chcemy
pokazywać i promować najlepsze inicjatywy
w zakresie kreatywności – mówi prezes PARP
Bożena Lubińska Kasprzak.
Konkurs „Kreowanie Jutra”, objęty patronatem honorowym ministra gospodarki,
doskonale wpisuje się w promocją proinnowacyjnych postaw, a jednocześnie pokazuje,
że każdy pracownik może mieć wpływ na
przyszłość swojej firmy. Tym samym podkreśla
sprawczą rolę pracownika – inicjatora zmian
i udoskonaleń, motywując do wzmożonych
wysiłków w tym zakresie, przekładających
się na korzyści w wymiarze indywidualnym
i znacznie szerszym – gospodarczym. Wyróżnia też pracodawców przyjaznych kreatywności, a więc takich, którzy szczególną
wagę przykładają do tworzenia warunków
sprzyjających powstawaniu innowacyjnych
pomysłów wśród swoich pracowników. Dzięki temu uświadamia, jak ważną rolę pełni
w procesie stymulowania kreatywności przyjazne środowisko pracy.
Dotychczas odbyły się dwie edycje konkursu „Kreowanie jutra”, zaś w trakcie rozstrzygnięcia jest kolejna, której wyniki zostaną ogłoszone we wrześniu. Ostatnią, II edycję konkursu podsumowano podczas gali wręczenia nagród, jaka miała miejsce 7 marca
w Warszawie. Na uroczystości obecna była ze
strony organizatora prezes PARP Bożena Lublińska-Kasprzak, natomiast Ministerstwo
Gospodarki reprezentowała podsekretarz

K
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stanu Ilona Antoniszyn-Klik. W wystąpieniu
skierowanym do laureatów minister podkreślała, że Polska ma doskonale przygotowane kadry, które stanowią o naszej sile i potencjale i w których rozwój warto inwestować.
Dziękowała polskim przedsiębiorcom uczestniczącym i nagrodzonym w konkursie za ich
kreatywność, a prezes PARP za organizację
konkursu, ważnego z punktu widzenia celów
i perspektyw rozwoju krajowej gospodarki.
– Widzieć przedsiębiorcę, który przekłada codzienny trud na innowacyjność to największa
przyjemność, jaką można mieć z pracy administracyjnej, ponieważ naszym zadaniem
jest państwa wspierać, żeby było trochę łatwiej

– mówiła podsekretarz stanu Ilona Antoniszyn-Klik i zapewniała, że Ministerstwo Gospodarki dokłada i będzie dokładać wszelkich
starań, by wspierać innowacyjność i postawę
kreatywności, a także wszelkie przejawy zaangażowania w rozwój przedsiębiorczości.
Z kolei listy gratulacyjne ze słowami uznania
dla laureatów II edycji konkursu „Kreowanie
Jutra” przysłali minister nauki i szkolnictwa
wyższego Barbara Kudrycka, marszałkowie
województw: kujawsko-pomorskiego, małopolskiego i podkarpackiego oraz sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Olgierd Dziekoński.
I

Projekty nagrodzone w II edycji konkursu „Kreowanie jutra”:
kategoria kreatywny pracownik
nagroda główna:
• Jarosław Załęski – Zakład Energoelektroniki
„Twerd” – Michał Twerd z Torunia;
„Przemienniki częstotliwości MFC 710
(większe od 200 kW)” – za projekt, który
przyczynił się do znacznego rozwoju firmy
wyróżnienie:
• Celina Maria Chełkowska, Sebastian Dec
– Zakład Poprawczy Ministerstwa
Sprawiedliwości w Poznaniu; „Spółdzielnia
Socjalna „Herakles” przy Zakładzie
Poprawczym rozwiązaniem dla zlikwidowanych
ustawowo gospodarstw pomocniczych
warsztatów szkolnych w zakładach
poprawczych i schroniskach dla nieletnich”
– za doniosłość społeczną projektu
nagroda specjalna:
• Dariusz Rutkowski – Sitech Polkowice
– za kreatywność i inwencję twórczą
przejawiającą się udziałem w dużej ilości
innowacyjnych projektów

kategoria pracodawca przyjazny
kreatywności
nagroda główna
• Sitech Polkowice – za tworzenie warunków
sprzyjających kreatywności swoich
pracowników
wyróżnienia:
• Zakład Energoelektroniki „Twerd”
– Michał Twerd z Torunia
– za stworzenie zespołu
kreatywnych i innowacyjnych
pracowników, stanowiącego przewagę
konkurencyjną firmy
• Zakład Poprawczy Ministerstwa
Sprawiedliwości w Poznaniu
– za stwarzanie swoim pracownikom
warunków sprzyjających powstawaniu
innowacyjnych pomysłów
• Fibar Group Sp. z o.o. z Poznania
– za tworzenie klimatu wspierającego
kreatywność i racjonalizatorstwo
pracowników

KREOWANIE JUTRA

Doceniona innowacyjność
O działalności ﬁrmy, planach na przyszłość oraz sukcesie w konkursie Kreowanie Jutra
mówi Michał Twerd, prezes Zakładu Energoelektroniki TWERD
Do jakiej grupy klientów kierowana
jest oferta firmy?
– Zakładając w 1989 roku Zakład Energoelektroniki TWERD, zdecydowałem, że będziemy działać w zakresie automatyki przemysłowej, a ściślej w zakresie energoelektronicznych układów napędowych do silników
elektrycznych, bazując wyłącznie na własnych opracowaniach. Do tej pory konsekwentnie i nieprzerwanie realizujemy powyższe założenie w oparciu zarówno o własne prace badawcze, jak i we współpracy z Instytutem Sterowania i Elektroniki Przemysłowej Politechniki Warszawskiej w ramach
siódmego już projektu celowego oraz Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 1.4–4.1.
Nasza oferta produkcyjna dotyczy głównie przemienników częstotliwości, tzw. falowników, oraz ich aplikacji w złożonych liniach technologicznych, obejmując praktycznie wszystkie dziedziny przemysłu, a głównie przetwórstwo tworzyw sztucznych, przemysł spożywczy, produkcję papieru oraz
kartonu, przemysł maszynowy, wodociągi
i oczyszczanie ścieków, ciepłownictwo, a także wentylację i klimatyzację. Uważamy się za
jednego z głównych dostawców układów
energoelektronicznych zarówno do laboratoriów krajowych jednostek badawczych, jak
również zagranicznych, między innymi we
Lwowie, Petersburgu, Rydze, Dreźnie, Katarze. Naszym niepodważalnym atutem jest
otwartość na bardzo indywidualne, jednostkowe zapotrzebowania.
Zostali państwo laureatem konkursu
„Kreowanie Jutra”, który ma na celu wyróżnienie autorów nowatorskich pomysłów
usprawniających funkcjonowanie przedsiębiorstw. Co zyskało uznanie kapituły konkursu w państwa przypadku?
– Nasze działania innowacyjne – jesteśmy
na przykład jedynym całkowicie polskim
producentem typoszeregu przemienników
częstotliwości o mocach do 800 kW i napięciach do 1200 V – zostały docenione i uhonorowane na wielu krajowych i zagranicznych
targach i wystawach, tj.: Grand Prix w 2005
roku na targach Technicon w Gdańsku, Złoty Medal w 2006 roku na targach Automaticon w Warszawie, Złoty Medal w 2007 roku
w Genewie, Brązowy Medal w 2007 roku
w Brukseli, tytuł „Polski Produkt Przyszłości”
otrzymany w 2006 roku i inne. Tym niemniej,
przyznane nam w marcu bieżącego roku nagrody w konkursie „Kreowanie Jutra”, tj.: nagroda główna w kategorii „Kreatywny Pra-

mentów w firmie, usprawnia jej działalność
i uwiarygodnia w kontaktach z naszymi
klientami.
Innowacyjność wydaje się być państwa
domeną. Prowadzą państwo prace naukowobadawcze, realizują projekty w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Z jakich rozwiązań dotychczas zrealizowanych są państwo najbardziej dumni?
– Oceniając dotychczasowe rozwiązania
za najbardziej znaczące uważam opracowanie i wdrożenie typoszeregu przemienników
częstotliwości o wektorowym algorytmie sterowania i fabrycznej nazwie MFC710. Spośród innych falowników będących na rynku
wyróżnia go prostota obsługi oraz duża
funkcjonalność zawarta już w standardowym
wykonaniu, np.: klawiatura z wyświetlaczem
alfanumerycznym, interfejs komunikacyjny czy
możliwość bezpośredniego podłączenia enkodera, dzięki czemu nie ma konieczności zakupu i instalowania dodatkowych kart rozszerzeń.
Czego dotyczą najbliższe plany?
– W ciągu najbliższych dwóch lat planujemy opracować i wdrożyć przetwornice do

Uważamy się za jednego z głównych
dostawców układów energoelektronicznych
zarówno do laboratoriów krajowych jednostek
badawczych, jak również zagranicznych
cownik” dla naszego głównego konstruktora mgr inż. Jarosława Załęskiego oraz wyróżnienie w kategorii „Pracodawca przyjazny
kreatywności”, są dla mnie szczególnie cenne, gdyż doceniają to, co uważam za najistotniejsze w naszej działalności: stworzenie
w firmie, od chwili jej założenia, przyjaznej atmosfery i warunków do prowadzenia innowacyjnych prac badawczo-wdrożeniowych.
Przyznanie wyróżnienia dla mgr inż. Jarosława Załęskiego jest tym bardziej dla mnie
cenne, że jako mała firma, zatrudniająca 20
osób, a w tym 12 inżynierów, nie jesteśmy
w stanie w pełni spełnić ich finansowym oczekiwaniom i przyznane wyróżnienie w pewnym
sensie nobilituje ich jako rzeczywiście uzdolnionych i kreatywnych inżynierów – projektantów.
W tym zakresie duże znaczenie przypisuję
również posiadanemu od 2005 roku certyfikatowi jakości ISO, który poprzez wprowadzenie ustalonych procedur przygotowania
i prowadzenia produkcji oraz obiegu doku-

generatorów wiatrowych oraz wodnych, a także paneli fotowoltaicznych, napęd i ładowarkę
do dostawczego samochodu elektrycznego,
całkowicie nowy typoszereg falowników z zasilaniem jedno- i trójfazowym, a także falowniki tzw. trójpoziomowe, czterokwadrantowe – umożliwiające oddawanie energii do sieci zasilającej – do zastosowań w górnictwie. Wdrożenie tych wszystkich projektów
wymaga od firmy solidnego zaplecza techniczno-badawczego. Możliwe więc będzie
rozpoczęcie tych prac pod warunkiem zbudowania w przyszłym roku nowej siedziby
firmy z profesjonalnym wyposażeniem,
w szczególności z nowocześnie wyposażoną
tzw. hamownią umożliwiającą badanie nowych rozwiązań technicznych oraz algorytmów sterowania, jak również uruchamianie
oraz testowanie produkowanych układów.
Rozmawiała Dorota Babkiewicz
www.twerd.pl
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Świętokrzyskie innowacje
z najwyższej półki
Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa po raz szósty zorganizowała
konkurs o nagrodę Novator, doceniając najlepsze innowacyjne projekty
biznesowe i samorządowe zrealizowane w minionym roku. Jego oﬁcjalne
podsumowanie odbyło się 18 maja w Kieleckim Centrum Kultury
onkurs skierowany do wszystkich,
którzy mają znaczące osiągnięcia
w dziedzinie innowacyjności, jest
realizowany z inicjatywy Izby od
2007 roku. W ostatniej, 6. edycji kandydaci rywalizowali o nagrodę Novator w trzech nowych kategoriach. Jedną z wprowadzonych
w tym roku kategorii była „Innowacyjna inwestycja samorządowa”, w której nagrodę
przewidziano za najlepszy projekt z obszaru
infrastruktury, zdrowia, kultury, oświaty,
sportu lub turystyki i rekreacji zakończony
w 2011 roku, którego inwestorem jest jednostka samorządu terytorialnego. Ponadto po
raz pierwszy kandydaci stoczyli walkę o tytuł
„Promotora innowacji”, który jest przyznawany osobie lub organizacji z województwa
świętokrzyskiego za popularyzację innowacji w środkach masowego przekazu, w środowisku akademickim, wśród przedsiębiorców i instytucji otoczenia biznesu. Wreszcie
trzecia nowością w formule konkursu było wyróżnienie „Młody novator” dla mieszkańca
województwa świętokrzyskiego w wieku poniżej 30 lat, który jest autorem najciekawszego
nowatorskiego rozwiązania.

K

Fot. MARCIN MARCISZ / STAROPOLSKA IZBA
PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA

Laureaci konkursu
Przy okazji podsumowania szóstej edycji konkursu o nagrodę Novator prezydent
SIPH Ryszard Zbróg zaprosił do dyskusji nad
znaczeniem innowacji w rozwoju gospodarki i warunków, jakich wymaga nowatorski biznes. W zorganizowanym panelu w roli
ekspertów wystąpili: Alicja Adamczak – prezes Urzędu Patentowego, Bożentyna Pałka-Koruba – wojewoda świętokrzyski, Andrzej
Arendarski – prezes Krajowej Izby Gospodarczej, Jan Maćkowiak – członek Zarządu
Województwa Świętokrzyskiego oraz Rafał

Postuła – dyrektor zarządzający Odlewni Żeliwa FANSULD w Końskich. Rozmowy o biznesie i innowacjach będących motorem gospodarki toczyły się również w mniej oficjalnych okolicznościach. Uroczystość zaszczycili m.in.: wicemarszałek województwa świętokrzyskiego Grzegorz Świercz, senator
Krzysztof Słoń, posłowie Marzena Okła
Drewnowicz, Jan Cedzyński i Krzysztof Lipiec, przedstawiciele wielu instytucji współpracujących z SIPH oraz jej członkowie.
Najważniejszym punktem gali podsumowującej szóstą edycję konkursu, odbywającego się pod patronatem prezesa Urzędu Patentowego RP, prezes Krajowej Izby
Gospodarczej, wojewody świętokrzyskiego
i marszałka województwa świętokrzyskiego,
było wręczenie statuetek 14 laureatom, którzy dzięki zrealizowanym projektom i działaniom innowacyjnym zyskali największe
uznanie jurorów, a w efekcie cieszą się dziś
nagrodą Novator 2011. Wielu emocji dostarczyło nie tylko oficjalne ogłoszenie zwycięzców, lecz także oprawa artystyczna wieczoru, której wysoki poziom zapewnił recital Katarzyny Groniec.
I

Laureaci konkursu Novator 2011
Innowacyjna inwestycja w produkcji
przedsiębiorstwa duże:
• ZPUE SA, Włoszczowa (projekt „Trójfunkcyjny
łącznik izolacyjny średniego napięcia”)
przedsiębiorstwa średnie:
• FANSULD SJ, Końskie (projekt „Budowa
i uruchomienie nowoczesnej, zautomatyzowanej
linii wytwarzania drogowych odlewów
żeliwnych nowej generacji”)
przedsiębiorstwa małe:
• BIO-MED Sp. z o.o., Kielce (projekt
„Produkcja innowacyjnego ekologicznego
paliwa PAL”)
Innowacyjna inwestycja w usługach
przedsiębiorstwa duże:
• Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o. (projekt
„Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni
ścieków Sitkówka”)
przedsiębiorstwa średnie:
• ELPOEKO Sp. z o.o., Połaniec (projekt
„Wzrost innowacyjności firmy ELPOEKO
Sp. z o.o.)
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• Grupa Franspol (wprowadzenie na rynek
nowej technologii uzdatniania mieszanki
popiołowo-żużlowej ze składowiska
odpadów Elektrowni „Połaniec”)
przedsiębiorstwa małe:
• PRETORIUS Sp. z o.o. Kielce (projekt
„Teleinformatyczna platforma wymiany
danych i ochrony finansów”)
Współpraca nauka–przemysł
• Zakład Napędów i Energoelektroniki
Politechniki Świętokrzyskiej
i EOLIS Sp. z o.o., Kielce (projekt
„Technologia do czyszczenia powierzchni,
zwłaszcza urządzeń elektrycznych
pod napięciem”)
Innowacyjna inwestycja samorządowa
starostwa, gminy miejskie
i miejsko-wiejskie:
• powiat ostrowiecki (projekt „Nowa siedziba
Muzeum Historyczno-Archeologicznego
„Krzemionki”)

gminy wiejskie:
• Urząd Gminy w Nowej Słupi (projekt
„Rewitalizacja terenów dymarkowskich
w miejscowości Nowa Słupia”)
Lider innowacyjności
• Centrum Laserowych Technologii Metali
Politechniki Świętokrzyskiej
(za opracowywanie i wdrażanie
w przemyśle innowacyjnych technologii)
Promotor innowacji
• Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu
Technologii Sp. z o.o. (za liczne projekty
oraz inicjatywy w obszarze nowych
technologii i transferu wiedzy)
Animator gospodarki
• Stowarzyszenie Delta Ostrowiec Świętokrzyski
(za stworzenie warunków dla dynamicznego
rozwoju przedsiębiorczości w gminie Bałtów)
Młody novator
• Wojciech Sadkowski (projekt „Silnik cieplny
Stirlinga”)

NOVATOR

Nieocenione wsparcie
przedsiębiorczości
Dla Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o.
(ŚCITT) rok 2012 to rok jubileuszu dziesięciolecia. Jak zwykle przy
takiej okazji dokonuje się podsumowań i ocen dotychczasowych osiągnięć
orobek z tych dziesięciu lat działalności jest bogaty, a ŚCITT
wpisało się pozytywnie w krajobraz życia gospodarczego regionu jako instytucja rzetelna i godna zaufania.
– Świętokrzyskie Centrum Innowacji
i Transferu Technologii to ważna jednostka na
mapie instytucji wspierających biznes oraz
przedsiębiorczość w regionie świętokrzyskim. Ma znakomite doświadczenie, wynikające ze zrealizowanych już projektów.
Przez 10 lat Centrum udowodniło, że decyzja Samorządu Województwa Świętokrzyskiego o utworzeniu takiej jednostki była znaczącym krokiem na drodze wdrażania nowoczesnych technologii, wsparcia innowacji i przedsiębiorczości, a w konsekwencji
– wspomagania gospodarki, która daje miejsca pracy – mówi Adam Jarubas, marszałek
województwa świętokrzyskiego.
Partnerami i odbiorcami usług ŚCITT
są instytucje i organizacje tworzące regionalny system przedsiębiorczości, czyli: przemysł, małe i średnie firmy, firmy nowo powstające, ośrodki naukowo-badawcze, dydaktyczne, samorządy lokalne oraz wynalazcy. Realizowane projekty mają na celu
wspieranie rozwoju gospodarczego regionu
poprzez podnoszenie poziomu innowacyjności i wspieranie nowych inwestycji, w tym
ze szczególnym uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii i technologii informatycznych, a obecnie także wspieranie w zakresie projektów realizowanych na zasadzie
partnerstwa publiczno-prywatnego. Jednym z kluczowych działań ŚCITT jest
uczestnictwo w sieci Enterprise Europe Network, która zrzesza blisko 600 instytucji otoczenia biznesu z ponad 50 krajów (Unia europejska oraz wiele krajów spoza jej obrębu,
w tym także Japonia, Chile, Meksyk, Rosja,
Południowa Korea, USA itd.). W Polsce
działają cztery konsorcja Enterprise Europe
Network, a ŚCITT pełni rolę koordynatora
jednego z nich – EEN South Poland, zrzeszającego dziewięć instytucji z regionu świętokrzyskiego, małopolskiego, podkarpackiego i śląskiego.
Oferta sieci Enterprise Europe Network
adresowana jest do lokalnych przedsiębior-

D

ców oraz instytucji naukowo-badawczych
i obejmuje przede wszystkim: pomoc w wyszukiwaniu partnerów zagranicznych (m.in.
poprzez bazy danych zawierające oferty
współpracy technologicznej i biznesowej), pomoc w nawiązywaniu kontaktów gospodarczych (misje gospodarcze, spotkania

oraz Politechnika Świętokrzyska – podkreśla
prezes ŚCITT Łukasz Bilski.
– Dowodem wysokiej jakości usług jest
stale poszerzająca się lista nowych klientów
oraz wielu klientów „powracających” do nas
z kolejnymi zleceniami. Zapraszamy do
współpracy z nami klientów zainteresowanych

Realizowane projekty mają na celu wspieranie
rozwoju gospodarczego regionu poprzez
podnoszenie poziomu innowacyjności
i wspieranie nowych inwestycji
brokerskie), udzielanie informacji i doradztwo w zakresie możliwości finansowania działalności gospodarczej oraz prawa Unii Europejskiej, pomoc we wdrażaniu innowacji
i rozwoju badań prowadzonych przez przedsiębiorstwa oraz pozyskiwaniu funduszy na
prowadzenie działalności badawczej (w tym
poprzez uczestnictwo w 7. Programie Ramowym), pośrednictwo między przedsiębiorcami a Komisją Europejską przy zgłaszaniu problemów wynikających z niewłaściwego stosowania prawa UE przez krajowe władze publiczne.
– Skupiamy wokół siebie specjalistów
z wielu branż, w tym ludzi nauki, ściśle
współpracujemy z uczelniami oraz z regionalnymi i lokalnymi władzami w celu realizacji głównych kierunków rozwoju regionu,
w czym wspierają nas nasi udziałowcy: Województwo Świętokrzyskie, Miasto Kielce

naszymi usługami i ekspertów reprezentujących różne dziedziny nauki do wspierania nas
w naszych działaniach – podsumowuje Elżbieta Cholewa, dyrektor w Świętokrzyskim
Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. w Kielcach.

www.it.kielce.pl

Przez 10 lat swojego istnienia SCITT świadczył usługi informacyjne, doradcze
i szkoleniowe dla uczniów, studentów i pracowników naukowych, dla przedsiębiorców i osób bezrobotnych, dla pracowników administracji i zatrudnionych w przedsiębiorstwach. O intensywności działań spółki najlepiej świadczą poniższe fakty:
• ponad 65 mln zł pozyskanych dla świętokrzyskich przedsiębiorców
i instytucji na realizację inwestycji,
• prawie 2 300 bezpłatnych usług informacyjnych, w tym w szczególności
dla przedsiębiorców i osób planujących podjąć działalność gospodarczą,
• około 300 usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym, w tym ponad
200 audytów technologicznych i ponad 50 transferów wiedzy,
• blisko 100 usług doradczych polegających w szczególności na wdrożeniu
systemu zarządzania jakością lub opracowaniu wniosków aplikacyjnych
o środki UE,
• ponad 11 000 uczestników blisko 500 konferencji, seminariów, warsztatów
i szkoleń,
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GRYF GOSPODARCZY

Liderzy pomorskiego biznesu
W gdańskim Dworze Artura przedsiębiorcy, których działalność najsilniej przekłada się
na rozwój gospodarczy województwa pomorskiego, odebrali Gryfy Gospodarcze
2012, przyznawane w 4 kategoriach odpowiadających skali działalności ﬁrm
ealizowany od lat konkurs regionalny ma służyć nie tylko prezentacji
i promocji biznesowych liderów,
którzy najlepiej radzą sobie na rynku i są swego rodzaju motorem dla gospodarki pomorskiej, lecz także upowszechnianiu dobrych praktyk w biznesie, kreowaniu korzystnego wizerunku gospodarki województwa oraz inicjowaniu pozytywnego współzawodnictwa w środowisku przedsiębiorców
oraz ich współpracy z jednostkami samorządowymi. Inicjatywa, której podsumowanie odbyło się już po raz trzynasty, propaguje aktywność gospodarczą i zaangażowanie przekładające się na wymierne wyniki.
– Polska na mapie Europy jest ostoją rosnącego Produktu Krajowego Brutto. To
zasługa przedsiębiorców, którym dzisiaj oddajemy szacunek za ich osiągnięcia w rozwoju
Pomorza. Trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie regionu bez takich firm – mówi
z uznaniem o zasługach nagrodzonych
przedsiębiorców marszałek województwa
pomorskiego Mieczysław Struk.
Gryfy Gospodarcze przyznaje Pomorska
Rada Przedsiębiorczości – ciało doradcze
marszałka w kwestiach wspierania przedsiębiorczości, skupiające przedstawicieli regionalnych środowisk gospodarczych, w tym regionalnych izb branżowych, agencji rozwoju regionalnego, inicjatyw klastrowych, organizacji proinnowacyjnych, związków pracodawców i innych instytucji otoczenia biznesu, a także środowisk naukowych i organizacji aktywnie uczestniczących w kreowaniu polityki rozwoju.
– Gryf Gospodarczy to najważniejsza nagroda gospodarcza na Pomorzu. Laureaci nie
są wyłaniani dzięki np. lobbingowi. To nagroda ponad podziałami. Firmy zgłaszane do
nagrody są skrupulatnie badane. Sprawdzane są ich finanse, opinie o nich wśród kontrahentów, pracowników, osiągnięcia z ostatnich lat, plany rozwojowe. Weryfikacja jest
kompleksowa i gwarantuje, że wyróżnieni to
najlepsi z najlepszych. Inaczej być nie może,
ponieważ nagradzamy je z poczuciem pewnej misji – zapewnia Zbigniew Canowiecki z
Pomorskiej Rady Przedsiębiorczości.
Nagroda przyznawana jest w 4 kategoriach. O statuetkę Gryfa rywalizują mikroprzedsiębiorstwa, zatrudniające mniej niż 10
pracowników, małe przedsiębiorstwa, zatrudniające minimum 10, lecz nie więcej niż
50 pracowników, średnie przedsiębiorstwa,
zatrudniające co najmniej 50, ale mniej niż
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Laureaci konkursu

Uczestnicy gali
250 pracowników, oraz duże firmy, których
stan zatrudnienia przekracza 250 osób.
Dodatkowo media i instytucje patronujące
konkursowi przyznają jednemu z finalistów
honorową statuetkę Gryfa Medialnego.
Laureaci XIII edycji nagrody
pomorskiej Gryf Gospodarczy
w kategorii mikroprzedsiębiorstwo:
• INSTAL-BUD Katarzyna Kierznikowicz
– Linia
w kategorii małe przedsiębiorstwo:
• JAKUSZ Systemy Zabezpieczeń
Bankowych Bogdan Jakusz – Kościerzyna
w kategorii średnie przedsiębiorstwo:
• BASE GROUP Sp. z o.o. – Koszwały
w kategorii duże przedsiębiorstwo:
• DRUTEX SA – Bytów
Nagrody w kategorii innowacyjne
przedsięwzięcie:
I nagroda: Around Sp. z o.o. – Gdynia
II nagroda: Aiton Caldwell SA – Gdańsk
III nagroda HRtec Sp. z o.o. – Gdynia
Gryf Medialny 2012:
• INSTAL-BUD Katarzyna Kierznikowicz
– Linia

Fot. ARCHIWUM ORGANIZATORA (2)

W ramach XIII edycji, odbywającej się
pod hasłem przewodnim innowacyjności, samorząd województwa pomorskiego oprócz
nagród głównych postanowił ufundować
specjalne nagrody pieniężne dla firm, które
działają na rynku nie dłużej niż trzy lata i reprezentują najwyższy poziom oferowanych
wyrobów i usług innowacyjnych. W tej kategorii brano pod uwagę stopień nowatorstwa, atrakcyjność rynkową oraz sposób organizacji działań w ramach danego przedsięwzięcia o charakterze innowacyjnym, a
rozpatrywano produkty lub usługi dotyczące
sfery technologicznej, organizacyjnej lub
marketingowej.
Podwójny powód do zadowolenia miała w tym roku firma Instal-Bud Katarzyna
Kierznikowicz, która oprócz nagrody głównej została uhonorowana Gryfem Medialnym. Niemniej nawet firmy, które triumfowały
w swojej kategorii, nie kryły dumy i radości.
– To pierwsza nagroda dla naszej firmy i bardzo się z niej cieszymy. Dziękujemy bardzo
za to, że małe, ale dynamiczne firmy i ich
osiągnięcia są doceniane – mówiła Katarzyna
Kierznikowicz, odbierając nagrodę. Inni,
którzy mają już na koncie kolekcję laurów, też
cieszyli się, że statuetką Gryfa doceniono ich
wyniki i wkład w rozwój gospodarki Pomorza. – Niewątpliwie to najcenniejsza nagroda dla naszej firmy w ostatnim czasie. Przed
nami program dynamicznego rozwoju firmy,
m.in. planujemy zwiększyć zatrudnienie do
2,5 tys. osób – mówił Zbigniew Bartoszewicz,
który odebrał statuetkę w imieniu prezesa firmy Drutex SA Leszka Gierszewskiego, zapowiadając dalszy rozwój.
I

SAMORZĄDOWY MENEDŻER REGIONU

Biznesowi i samorządowi
liderzy regionów
Na podstawie specjalnie opracowanego rankingu po raz kolejny uhonorowano
przedsiębiorstwa wskazane przez samorządy jako godne miana Filarów Polskiej
Gospodarki. W tym roku po raz pierwszy nagrodzono też najlepiej ocenianych
włodarzy miast i gmin, którzy swoją pracą i postawą zasłużyli na tytuł
„Samorządowego Menedżera Regionu”
ajlepsze podmioty gospodarcze
i najskuteczniejsi samorządowcy
poszczególnych województw nagrodzono podczas kilku gal regionalnych podsumowujących ostatni ranking
opracowany przez „Puls Biznesu” i agencję
badawczą TNS Pentor. O randze konkursu
świadczyć może objęcie inicjatywy patronatem honorowym przez Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Zawiązek Powiatów Polskich.
Filary Polskiej Gospodarki to konkurs stawiający sobie za cel wyróżnianie stabilnych
ekonomicznie firm, które poprzez swoją
działalność pozytywnie wpływają na rozwój
swojego regionu, przede wszystkim poprzez
aktywne wspieranie zatrudnienia, tworzenie
przyjaznych warunków do prosperowania
przedsiębiorczości oraz zaangażowanie na
rzecz społeczności lokalnych. Zestawienie gromadzi i klasyfikuje wszystkie duże, liczące się
firmy, które odgrywają kluczową rolę w województwach, na których terenie działają. Lista laureatów jest rezultatem wskazań ze strony niezależnych ekspertów reprezentujących
lokalne samorządy.
Dodatkowo w tym roku po raz pierwszy
agencja badawcza TNS Pentor zwróciła się
do wszystkich gmin w Polsce z prośbą o wytypowanie samorządów, które najpełniej zasługują na status liderów regionu. W plebiscycie każda jednostka samorządu terytorialnego mogła wybrać tylko jedną gminę ze
swojego województwa, którą uznaje za niekwestionowany wzorzec realizowanej polityki
i jej efektów. W ramach drugiego etapu respondenci oceniali samorządy gminne swojego regionu z uwzględnieniem tempa rozwoju, skuteczności w pozyskiwaniu pieniędzy
unijnych, aktywności w obszarze wspierania
przedsiębiorczości lokalnej oraz integracji
miejscowej społeczności.
Dodatkowo samorządy gminne oceniały własne plany inwestycyjne, określając charakter potrzeb lokalnych oraz możliwości budżetowe i wyzwania związane z finansowa-
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niem inwestycji, przy czym brano pod uwagę takie obszary, jak: budowa kanalizacji, dróg,
chodników i mostów oraz budowa i modernizacja obiektów edukacyjnych, sportowo-rekreacyjnych i infrastruktury dziecięcej, a także informatyzacja gminy, gospodarka odpadami, budownictwo komunalne.
W ten sposób wyłoniono spośród samorządów regionalnych liderów, którzy najlepiej inwestują, biorąc pod uwagę sytuację
ekonomiczną gminy oraz potrzeby jej mieszkańców. Przyznane tą drogą nagrody świadczą o głębokim zaangażowaniu zwycięskich
gmin w działania ukierunkowane na rozwój
lokalnych przedsięwzięć oraz wzorowym zarządzaniu jednostką terytorialną, które może

stanowić dla innych gmin wzór zarówno pod
względem gospodarowania środkami finansowymi, jak i właściwego planu inwestycyjnego, stosownie do możliwości i potrzeb lokalnych.
Gale wręczenia nagród dla poszczególnych regionów odbywały się między 27.03
a 19.04 we Wrocławiu, Poznaniu, Sopocie,
Warszawie, Lublinie i Krakowie. Były nie tylko okazją do podsumowania tegorocznych
rankingów i wyróżnienia regionalnych liderów spośród firm i władz lokalnych, lecz także swego rodzaju przyczynkiem do integracji oraz zachętą do współdziałania najaktywniejszych przedstawicieli środowisk biznesu i samorządności.
I
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Efektywne działania
Rozmowa z Bożeną Budzik, burmistrz gminy i miasta Nowe Skalmierzyce

Co ceni pani najbardziej w wyniku oceny w plebiscycie „Filary Polskiej Gospodarki
Województwa Wielkopolskiego” i nagrodzie
dla zarządzanych przez panią Nowych Skalmierzyc?
– Najbardziej cieszę się z tego, że do wyróżnienia wytypowali mnie i moją gminę koledzy samorządowcy z Wielkopolski, którzy
tak naprawdę są w jakimś sensie konkurentami. Cenię sobie ich obiektywizm. Okazuje
się, że często ludzie z zewnątrz, z oddali widzą lepiej przemiany, jakie zachodzą w naszej
gminie. Traktuję więc to wyróżnienie przede
wszystkim jako sukces całej wspólnoty gminy i miasta Nowe Skalmierzyce, bo to przecież niewątpliwie nobilitacja. Mam też osobistą satysfakcję, że podejmowane przeze
mnie wysiłki jako burmistrza znalazły uznanie w oczach kolegów samorządowców.

Jaki pomysł na gospodarowanie budżetem gminy i pozyskiwanie dodatkowych
funduszy na potrzeby lokalne najlepiej
sprawdza się w czasach trudnej sytuacji finansowej?
– Roztropność w zamierzeniach inwestycyjnych oraz zaciąganiu zobowiązań w przeszłości pozwalają pewniej spoglądać w przyszłość. Poziom zadłużenia gminy i miasta
Nowe Skalmierzyce liczony relacją długu do
dochodów budżetu na koniec bieżącego roku
wyniesie około 13 proc. w stosunku do maksymalnego limitu przewidzianego przepisami
ustawy o finansach publicznych na poziomie
60 proc. Ten stan pozwala kontynuować zamierzenia inwestycyjne nawet na poziomie wyższym niż do tej pory, wspomagając się emisją
obligacji oraz środkami z programów unijnych.
Zawsze jednak wydatkowanie środków publicznych wymaga oszczędności oraz osiągania najwyższej efektywności.
Jakie działania pozwoliły znaleźć się
w dziesiątce najlepszych samorządów Wielkopolski?
– Jak sądzę, inwestycje prorozwojowe
oraz wspieranie rozwoju przedsiębiorczości
pozwoliły osiągnąć największy poziom rozwoju gminy. Poczynione przez lata i kontynuowane inwestycje w szeroko rozumianą infrastrukturę techniczną stworzyły dogodne
warunki dla rozwoju lokalnych przedsiębiorstw oraz powstawania nowych. Jednocześnie od ponad dziesięciu lat gmina stosuje

różne formy ulg w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorstw inwestujących oraz
zwiększających zatrudnienie. Nie zostały
również zaniedbane działania w celu poprawy infrastruktury społecznej na terenie miasta Nowe Skalmierzyce oraz sołectw. W ostatnich latach znacząco uległy poprawie warunki
nauki w szkołach podstawowych i gimnazjach.
Poczynione inwestycje doprowadziły do
znacznego polepszenia stanu obiektów oświatowych. Stworzone zostały warunki do poprawy poziomu nauczania oraz lawinowego
rozwoju projektów edukacyjnych, współfinansowanych z programu Kapitał Ludzki.
Modernizacja i budowa świetlic wiejskich
przy udziale środków unijnych znakomicie
przyczynia się do zwiększenia integracji społecznej oraz rozwoju kultury.
Co uważa pani za najważniejsze wyzwania dla władz samorządowych, aby być
konkurencyjną jednostką, a zarazem mieć
wkład w rozwój regionu?
– W moim przekonaniu najważniejszym
wyzwaniem dla władz samorządowych na
najbliższy okres jest utrzymanie przynajmniej
dotychczasowego poziomu finansowania
przez budżet państwa oraz inwestowanie
wspomagające rozwój przedsiębiorczości
oraz aktywności społecznej.
Rozmawiała Magdalena Szczygielska
www.noweskalmierzyce.pl
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NAJLEPSZE W POLSCE

Jakość
okiem konsumentów
Po raz 17. konsumenci ocenili produkty dostępne na krajowym rynku, wskazując te,
które najlepiej spełniają ich oczekiwania, a tym samym zasługują na wyróżnienie jako
wyroby wysokiej jakości, warte rekomendacji. Godłem za oferowane walory
wyróżniono 17 ﬁrm, które odebrały nagrody podczas poznańskiej gali 20 kwietnia
Fot. RYSZARD GALOWSKI (3)

Lena Bretes-Dorożała – dyrektor Oddziału Telewizji Polskiej SA
w Poznaniu i Stephan Witte – prezes Savitor Sp. z o.o.
ramach XVII edycji Konsumenckiego Konkursu Jakości
Produktów o godło „Najlepsze
w Polsce – The Best in Poland”
konsumenci po raz kolejny wytypowali produkty, które doskonale znają i którym ufają,
włączając się do praktycznej realizacji założeń programu uwzględniających upowszechnianie idei patriotyzmu gospodarczego, a zarazem wspierając krajowy przemysł
i przedstawicieli różnych branż, którzy najlepiej traﬁają w potrzeby odbiorców oferty rynkowej.

W

Rekomendacja znawców
Dzięki wyborowi dokonanemu przez samych użytkowników, jak nikt znających atuty i mankamenty wyrobów, które kuszą ze skle-

Lena Bretes-Dorożała i Michał Krzywdziński – wiceprezes Poznańskiej Wytwórni Produktów Spożywczych PEGAZ Sp. z o.o.

Oprócz laureatów na gali, o której bogatą oprawę
z powodzeniem zadbali organizatorzy, licznie stawili
się goście reprezentujący różne sektory gospodarki
oraz otoczenie biznesowe, rynek finansowy, a także
przedstawiciele władz regionalnych i środowiska
nauki oraz parlamentarzyści
powych półek, udało się wyróżnić grupę
produktów, które reprezentują najwyższą jakość i najlepiej spełniają swoje zadanie, niezależnie od dziedziny.
Godło „Najlepsze w Polsce – The Best
in Poland”, usankcjonowane przez Komisję Europejską, stanowi symbol solidności
i wysokiej jakości, a tym samym jest dla kon-

sumentów wyraźnym sygnałem, że warto
sięgnąć po oznaczone nim produkty. Konkurs, organizowany przez Towarzystwo
im. Hipolita Cegielskiego, od lat wpisuje się
w proces promocji wiarygodnych firm produkcyjnych działających na polskim i europejskim rynku i cieszących się uznaniem.

Laureaci certyfikatu „Najlepsze w Polsce” w XVII edycji Konsumenckiego Konkursu Jakości Produktów:
• Z.P.H. „STOPEX” Sławomir Gosławski
– za linię młodzieżowych skarpet
„Trendy”
• „SOBIK” Zakład Produkcyjny Sp. z o.o. SK
– za Masło Extra Osełka Górska 300g
• MEVA FASHION Sp. z o.o. – za koszule
nocne damskie
• Choisee Natural Cosmetics – za oleje
do masażu i pielęgnacji ciała
• „VENITA” Fabryka Kosmetyków Sp. z o.o.
– za Venita Henna Color – ziołowe balsamy
koloryzujące
• Jeronimo Martins Dystrybucja SA
– za serię produktów „Domowy
Obiadek”
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• Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe
„TM” Tomasz Mielicki – za koszulki
bawełniane damskie
• Poznańska Wytwórnia Produktów
Spożywczych „Pegaz” Sp. z o.o. – za
Musztardy „Pegaz”, Majonez Delikatesowy
• Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe
CERTECH Jan Kuca, Jerzy Motyka SJ
– za żwirek dla zwierząt Super Benek
• Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe AMY Anna Majcherczyk
– za elementy i komplety tekstylnego
wyposażenia łóżeczka i pokoju niemowlęcego
• Ekor Walkowiak SJ – za nawozy
• SAVITOR Sp. z o.o. – za cukierki krówki

• Spółdzielnia Dostawców Mleka
w Wieluniu – za twarożek kanapkowo-sernikowy „Mój Ulubiony”
• Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe MAX-POL Zakład Pracy
Chronionej – za znicze z wymiennym wkładem
• GABI-PLAST PPH Gabriela Kośmider
– za naczynia jednorazowe
• Przedsiębiorstwo Produkcji Chłodniczej
i Przetwórstwa Rolno-Spożywczego
„ANITA” Grzegorz Mordalski – za linię
lodów „Cafe Morani” i „Cezar” oraz linię
pierogów i pyz „Pyza Polska”
• Spółdzielnia Mleczarska Mlekovita
– za Masło Klarowane

Laureaci wraz z organizatorami i patronem honorowym XVII
edycji konkursu Najlepsze w Polsce

Ceremonia godna najlepszych
XVII edycję konkursu podsumowano 20 kwietnia podczas gali
finałowej w Poznaniu, którą patronatem objął starosta poznański Jan
Grabkowski. Tradycyjnie już w historycznej Sali Czerwonej Pałacu
Działyńskich najlepszym producentom wręczono certyfikaty godła
„Najlepsze w Polsce – The Best in Poland”, którymi dziś szczyci się
17 kolejnych firm.
Oprócz laureatów na gali, o której bogatą oprawę z powodzeniem
zadbali organizatorzy, licznie stawili się goście reprezentujący różne
sektory gospodarki oraz otoczenie biznesowe, rynek finansowy, a także przedstawiciele władz regionalnych i środowiska nauki oraz parlamentarzyści. Stałym punktem przebiegu uroczystości finałowej było
uhonorowanie wybitnej osobistości dyplomem Godności Lidera Pracy Organicznej oraz statuetką Honorowego Hipolita, które to wyróżnienia tym razem przyznano prof. dr hab. Jadwidze Rotnickiej, pracownikowi naukowemu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a zarazem senator Rzeczypospolitej Polskiej.
I

FABRYKA SKARPET

Stopex – firma z tradycjami...
Rozpoczynając działalność w 1996 roku nie spodziewaliśmy się, że nasze wyroby
zdobędą taką popularność. Dzięki niezmiennie wysokiej jakości użytych do produkcji surowców, estetyce i kontroli wykonania, przez lata stworzyliśmy szeroką
gamę wyrobów przeznaczoną dla wszystkich grup wiekowych.
Staramy się, aby nasze kolekcje zawsze trafiały w gust odbiorców. Śledzimy aktualne trendy w modzie, przenosząc wzornictwo i kolorystykę na skarpetki. Nasze
najbardziej rozpoznawalne marki skarpet to: Trendy – Skarpety Damskie, Prestige – Skarpety Męskie Wizytowe
oraz Wess – Skarpety Młodzieżowe.
Nasze wieloletnie doświadczenia i starania o jakość wyrobów docenione zostały w Konsumenckim Konkursie Jakości Produktów, gdzie
w 2009 i 2010 roku wyróżnieni zostaliśmy znakiem „Najlepsze w Polsce”. W 2010 roku otrzymaliśmy również nagrodę Polish Produkt za
osiągnięcia gospodarcze jako „Firma Roku 2010”.

www.stopex.pl

SOBIK Zakład Produkcyjny
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
spółka komandytowa

Skoczów
ul. Stalmacha 43
www.sobik.com.pl

ZNAKI OSTRZEGAWCZE

A to pech
czasach mojej młodości mówiło się, że jak ktoś ma pecha, to mu w drewnianym kościele spadnie cegła na głowę. Pechowiec nawet przy kichnięciu może
się zakrztusić – stwierdził Stefan Pacek, felietonista i autor aforyzmów. A pisarz Michał Choromański zauważył, że pech ma w ogóle muzykalne ucho i lubi
się rytmicznie powtarzać.
Mogliśmy to zaobserwować przy okazji różnych prezentacji przy wykorzystaniu urządzeń technicznych. Mówi się wówczas o złośliwości rzeczy martwych. Nasi politycy walczą
często bezskutecznie z komputerami i rzutnikami, które odmawiają posłuszeństwa podczas
konferencji prasowych. Niedawno taki pech spotkał minister sportu Joannę Muchę, która
chciała pokazać, jak przygotowaliśmy się do Euro 2012. Pokaz był, ale głosu nie było. Minister wybrnęła z tego z wdziękiem. Nic dziwnego, skoro – jak uznał przewodniczący SLD
Leszek Miller – jest piękna jak Stadion Narodowy.
W większych opałach był Steven Sinofsky, jeden z dyrektorów w Microsoft. Podczas prezentacji nowego tabletu firmy ekran urządzenia zawiesił się. Zrobił to dokładnie wtedy, gdy
Sinofsky mówił, że może go płynnie przewijać. Prezes jednak nie tracił rezonu i robił wszystko, żeby ukryć awarię. Prezentacja odbywała się zgodnie z planem do momentu, gdy pokazanie
ekranu stało się niezbędne. Wtedy Sinofsky spasował, ale wykazał się roztropnością, bo wziął
kolejne urządzenie i kontynuował prezentację.
Pech prześladuje także przestępców. Przed laty bohaterem tabloidów był włamywacz,
który wtargnął to sklepu monopolowego. Był jednak tak spragniony, że na miejscu przestępstwa
opróżnił półlitrówkę i zasnął. Obudził go patrol policji.
Zupełnie niedawno dwa nieudane napady na bank zaliczył przestępca z Krakowa. Wpadł
kilkadziesiąt minut po ucieczce z miejsca drugiego skoku. Najpierw zamaskowany sprawca, posługujący się przedmiotem przypominającym broń palną, usiłował zrabować pieniądze w jednym z banków w Nowej Hucie, skąd został spłoszony. Niedługo później wtargnął
do placówki innego banku. Sterroryzował obsługę, grożąc pistoletem, i zażądał wydania pieniędzy. W porę zareagował pracownik ochrony, który spłoszył napastnika. Sprawcy udało
się zbiec z miejsca zdarzenia, ale nie na długo. Policjanci po kilkudziesięciu minutach od napadu zatrzymali go w zaroślach. Grozi mu kara do 12 lat pozbawienia wolności. Krakowianin
jest podejrzany o udział w co najmniej dziewięciu innych napadach, w których miał więcej
szczęścia, ale do czasu.
Najstarszy znany nam pech wydarzył się bardzo dawno temu. „Biology Letters” poinformowały, że paleontolodzy odkryli skamieliny dziewięciu par żółwi błotnych w czasie kopulacji. Pochodzą sprzed 47 mln lat. Prawdopodobnie udusiły się w miłosnym uścisku.
Żółwie mają zdolność wchłaniania tlenu z wody przez skórę. Pomaga im to utrzymać
zanurzenie przez długi czas. Jednak akt kopulacji jest znacznie rozciągnięty w czasie. Jak widać, bardzo znacznie. Trwa 47 mln lat.
Kilkakrotnie doświadczyłem sytuacji, w której znalazło potwierdzenie stare porzekadło,
że nieszczęścia chodzą parami. Gdy się coś źle działo w jednej dziedzinie, to i w drugiej powstawały problemy. Można to jednak wytłumaczyć psychologicznie. Każde nieszczęście nas
rozbraja przynajmniej częściowo. Powstaje więc luka, przez którą mogą się wcisnąć inne kłopoty.
Z pechem ściśle wiążą się przesądy. Jest ich wiele w każdym kraju. Stanowią one np. niezwykle ważną część włoskiej kultury. Jak poinformował portal gazeta.pl, Włosi są właściwie
od nich uzależnieni. Wiele ich przesądów pokrywa się z polskimi. Włosi, tak jak my, uważają za zły znak czarnego kota, rozbicie lustra czy też przejście pod drabiną. Wierzą natomiast, że kichnięcie kota przynosi szczęście temu, który je usłyszał, a kot myjący sobie pyszczek zwiastuję niepogodę. Większość mieszkańców Włoch pamięta, aby w razie potrzeby odpukać w żelazo, tak jak my w niemalowane drewno. Przed złymi duchami i nieszczęściami
chronią ich małe czerwone papryczki, noszone w kieszeni lub przypominające je czerwone
amuleciki w kształcie rogu.
Złym omenem jest rozsypanie soli czy też rozlanie oliwy. Do woli można zaś we Włoszech rozlewać wino, gdyż przynosi to podobno szczęście. Za liczbę pechową uznaje się we
Włoszech 17, a nie tak jak u nas 13, ponieważ gdy zapisze się ją w systemie rzymskim, tworzy napis „żyłem”. Pechowymi dniami tygodnia są piątki, wtedy lepiej nie zawierać związków małżeńskich, ani nie wyruszać w podróż.
Jeżeli tego wszystkiego nie traktuje się zbyt poważnie, może to być nawet zabawne. Najważniejsze jest jednak, żeby się nie załamywać pod naporem przeciwności losu. W wielu amerykańskich poradnikach na lepsze życie jest rada, żeby się w takich sytuacjach mobilizować
i szukać w problemach okoliczności pozytywnych. Tak też głosi polskie porzekadło, że nie
ma tego złego, co by na dobre nie wyszło.
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Panowie Polacy
ojewódzki z Figurskim zdziwili się. Zdziwili się, że nikt się z ich dowcipu o Ukrainkach nie śmieje. A do tej pory wszyscy śmiali się. Nie zrozumcie mnie Państwo źle. Uwielbiałem ich poranny program w radiu Eska Rock. Jeszcze parę
lat temu, pracując z nimi w Antyradiu, kiedy tworzyli jego zręby, widziałem potencjał tego rodzaju poczucia humoru. Wyśmiewali to, co moim zdaniem w polskim społeczeństwie najgorsze – zakompleksienie, konserwatyzm w wersji pisowskiego elektoratu, smoleńskie fobie etc. Panowie robili to w sposób doskonały, ale często jadąc po bandzie (choć
nie mojej – moja tolerancja i poczucie humoru sięga daleko).
Jednak dowcip o rzekomych „panach Polakach”, którzy mają ukraińskie służące, w istocie był dowcipem o Ukrainkach. Nie ma co do tego wątpliwości. Nie pomogą tu żadne tłumaczenia i wyjaśnienia. Znam ten rodzaj humoru zbyt dobrze, by nie wiedzieć, że zapomnieli się, w eter rzucili żart, który opowiada się między facetami, do tego żart mało śmieszny.
Identycznie zachował się niedawno Bartosz Węglarczyk w porannym programie w tvn.
Program dotyczył robotów do sprzątania w mieszkaniach, na co rozbawiony Bartek odparł,
że on zna takie roboty – nazywają się Ukrainki.
Zarówno Węglarczyk, jak i koledzy z radia Eska Rock, zwyczajnie żartowali z poniżania pracujących tu ciężko ludzi. Z czego wynika takie zachowanie? Moim zdaniem z totalnego poczucia wyższości nad ukraińską nacją. My zawsze czuliśmy się od nich lepsi,
cała nasza wspólna historia oparta jest na tym wywyższeniu. Od czasów Siczy Zaporoskiej aż do XX wieku. To między innymi z tego poczucia wyższości wynikła nienawiść ukraińskich nacjonalistów i w konsekwencji bestialskie wymordowanie 60 tys. Polaków na Wołyniu w czasie II wojny światowej. Straciłem tam wtedy część rodziny i wiem o czym mówię.
Dla Ukraińców praca u nas i dla nas ze względu na taką a nie inną historię już sama
w sobie jest w pewien sposób poniżająca. Co muszą czuć, jeśli słyszą, że także w mediach
żartuje się z nich w tak prymitywny sposób? Czy my nie doznajemy podobnego upokorzenia, pracując za granicą? Co raz słychać doniesienia z Holandii czy Wielkiej Brytanii o złym
traktowaniu Polaków.
Był czas, gdy po studiach pracowałem w Wielkiej Brytanii jako taksówkarz. Ilość obelg,
chamskiego zachowania, poniżenia, jaka mnie wówczas spotykała ze strony angielskich „gentelmanów”, to temat na osobny artykuł. Dość powiedzieć, że jeden z klientów, który wcześniej wysikał się do mojej taksówki, powiedział, że Polacy mogą mu czyścić samochód, a nie
go wozić. Angielscy koledzy taksówkarze straszyli nas pobiciem, bo „zabieramy im pracę”.
Klienci, których woziłem, w ostentacyjny sposób opowiadali sobie żarty o Polakach. Inni,
napruci jak świński pęcherz, wymiotowali mi w aucie. Piszę o tym wszystkim, bo ktoś, kto
poznał uczucie takiego upokorzenia, już nigdy nie będzie głuchy na podobne zachowania
wobec innych.
Różnica między Polską a Anglią polega jednak na tym, że w angielskich mediach nikt
nie odważyłby się na wspieranie, podjudzanie i prowokowanie takich zachowań. Byłyby one
natychmiast napiętnowane, a nie bronione, w czym – niestety – bierze udział także moja ukochana „Polityka”.
No bo czego tu bronić? Wojewódzki mówi: „Tak myśli statystyczny Polak” (o Ukrainkach – przyp. red.). A czy robił jakieś badania? A może ktoś z jego znajomych tak myśli, skoro on tak nie myśli? Czy to jest żart na tyle zabawny, że warto go bronić? Niezależnie od tego,
w jakiej „konwencji” został przedstawiony?
W ostatnim numerze „Polityki” ukazał się zresztą wywiad Jacka Żakowskiego (a jednak
przyszła refleksja w tygodniku) z Kubą Wojewódzkim. Bohater skandalu z właściwą sobie
emfazą i zblazowaną formą tłumaczy nam, że „po prostu nie dorośliśmy do takiej formy humoru”. Kubo. A może, jak wszyscy ci mówią, że jesteś pijany, to należy się położyć, a nie awanturować?
Zabrzmi to górnolotnie, ale słowo to odpowiedzialność. Jasnym jest, że Wojewódzki
i Figurski nie chcieli takiego obrotu spraw, nie chcieli zranić uczuć tych kobiet. Nie zadziałała głowa, refleks. Ale za to im płacą tyle forsy, aby umieli odróżnić żart od chamskiego poniżania. My wszyscy musimy pamiętać, że w dobie facebooka, mediów elektronicznych i wymieszanego etnicznie społeczeństwa musimy zachowywać się z wyjątkowym wyczuciem. Tu
przyjeżdżają do pracy ludzie, bo nie mają innego wyjścia, bo ich kraj ma ich gdzieś, zapomniał o nich, a Polska jawi się może nie jako raj, ale wielka szansa. Czy musimy im tę szanse odbierać? Przecież w dobie niżu demograficznego to przyjezdna siła robocza wspiera polską gospodarkę. Ich dobro działa i na naszą korzyść. Warto o tym pamiętać. Panowie Polacy.
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Scenariusze spowolnienia

Przed
mistrzostwami
piłkarskimi
i w trakcie ich
trwania
zagraniczne
relacje z Polski
koncentrowały się
na skutecznych
wysiłkach,
by zapewnić temu
sportowemu
przedsięwzięciu
jak najlepsze
warunki.
Ale i przy tej
okazji raz
po raz padały
pozytywne oceny
ogólnego stanu
naszego kraju.
Upraszczając,
często było to
zaskoczenie in plus
i uznanie dla
polskiego dorobku
od 1989 roku
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Zygmunt Słomkowski
rzykładem, choć raczej przesłodzonym, była w połowie czerwca relacja dziennika „New York
Times”. Gazeta uznała, że Polacy mają powód do dumy, bowiem Polska lepiej niż inne państwa dawnej strefy radzieckiej przeszła ustrojową i gospodarczą przebudowę oraz uniknęła
recesji podczas obecnego kryzysu ﬁnansowego. – Możliwe – uważa także amerykańska gazeta – że zbliżenie polsko-niemieckie toruje drogę do stworzenia nowej osi Paryż–Berlin–
Warszawa, która stworzy rdzeń bardziej pogłębionej integracji europejskiej.

P

Tygrys?
W podobny sposób oceniał nas w końcu maja serwis Market Watch, popularny wśród inwestorów amerykańskich. W swej relacji nazwał on Polskę i Turcję nowymi tygrysami Europy. Są one zdaniem portalu oazami spokoju na Starym Kontynencie, gdzie strefa euro balansuje na krawędzi, a kolejne kraje południa ponownie pogrążają się w recesji. Autor tej relacji uważa, że kondycja obu tych
krajów, wraz z Peru, Kolumbią, Filipinami i Indonezją, tak się umacnia w oczach inwestorów, że słabnie blask krajów BRIC (Brazil, Russia, India, China) i być może nadejdzie era krajów PPIPT (Poland,
Peru, Indonesia, Philippines, Turkey). Powyższa opinia brzmi jak bajka i mało jest faktów, które by
ją uwiarygodniły.
Bardziej wiarygodne, przynajmniej dziś, jest to, co tuż przed inauguracją Euro 2012 relacjonował z Polski korespondent włoskiego dziennika „La Repubblica”. Pisał on o „ultranowoczesnych” stadionach piłkarskich w „najbardziej nowoczesnym, kwitnącym i dynamicznym kraju nowego Wschodu”. Dziennikarz tego dziennika nawał Polskę „europejską Koreą Południową, której gospodarka pędzi szybciej niż niemiecka lokomotywa”. Podobne opinie prezentowały również inne media włoskie,
na co warto zwrócić uwagę, bowiem po przyznaniu organizacji Euro 2012 Polsce i Ukrainie, głosiły,
że to skandal, gdyż oba kraje nie zdołają się przygotować do tej imprezy, dlatego należy przenieść ją
do… Włoch.
Także „Der Spiegel” nie żałował nam komplementów. – Niewiele jest na świecie takich historii sukcesu, jak historia Polski po zmianie ustroju – pisał niemiecki tygodnik, dodając: – Jakkolwiek wypadnie
Euro 2012, Polacy są już mistrzami Europy pod względem wskaźników wzrostu w minionej dekadzie.
Najbardziej może jednak przekonywać opinia niemieckiej gazety „Frankfurter Allgemeine Zeitung”,
która ograniczyła się do podkreślenia wyjątkowo dobrej pozycji Polski w porównaniu z pozostałymi
rynkami. Ekspert ds. wschodzących rynków w Europie w wiedeńskim instytucie Raiffeisen Research
Peter Brenzischek ocenia, że Polska jest jednym z najbardziej niedowartościowanych rynków i atrakcyjnych celów inwestycyjnych w całym regionie.

Koniec boomu
Opinie związane z Euro 2012 współgrały z analizami zagranicznych ekspertów i komentatorów finansowych oraz gospodarczych, którzy nadal przychylnie na nas patrzą. Jednakże pomijały często to, co w istocie stanowi temat numer 1. Chodzi o spadek wzrostu polskiego PKB w pierwszym kwartale bieżącego roku do 3,5 proc., co sygnalizuje początek osłabienia tempa rozwoju, choć
wciąż pozostaje ono najwyższym w Unii Europejskiej. Właśnie dlatego amerykańska agencja pra-
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sowa Associated Press pisała: „Polska, która jako jedyny kraj UE, uniknęła pierwszej
rundy kryzysu w 2009 roku, nadal ukazuje
swą odporność”.
Komentator agencji AP spowolnienie
rozwoju taktuje jako nieuniknione, ponieważ
spadną dotacje unijne, które przez ostatnie
lata wspierały polskie inwestycje. Skurczy się
także rynek wewnętrzny. Dochodzi do tego
zmniejszenie wydatków na infrastrukturę,
jakie łożono w związku z Euro 2012. Wreszcie czas boomu kończy się wskutek kłopotów
strefy euro, która dla Polski jest kluczowym
partnerem handlowym.
Zdaniem wpływowego w kręgach finansowych i gospodarczych londyńskiego tygodnika „The Economist”, Polska wciąż wyróżnia się w UE pod względem wzrostu gospodarczego, bowiem m.in. korzysta na sąsiedztwie z Niemcami i rosnącej liczbie inwestycji w tym kraju. Pochwalił Polskę za dobre wyniki wzrostu gospodarczego, który
w tym roku powinien wynieść według tygodnika co najmniej 2,7 proc. Docenia też dobrą opinię, jaką cieszy się wśród zagranicznych
inwestorów. „Polska, podobnie jak Czechy, płaci mniej za 10-letnie obligacje rządowe niż
Włochy czy Hiszpania. Jednak aby uniknąć
drastycznego spowolnienia, potrzebne są pilne reformy zmniejszające poziom biurokracji – ocenił tygodnik. „Mali przedsiębiorcy tracą tysiące godzin, wypełniając formularze, odwiedzając urzędy i płacąc prawnikom i doradcom – czytamy w artykule. – Duże firmy
cierpią z powodu podejścia pracowników: normalnym zachowaniem jest wzięcie urlopu chorobowego w poniedziałek i powrót do pracy
w piątek z powodu lekkiego przeziębienia”.
I dalej: „Tutaj, w pechowej części Europy, Polacy wciąż walczą z nadmierną kontrolą państwową, ustanowioną jeszcze za komunizmu”. Autor komentarza zaznacza, że co
prawda rządowi może z trudem przychodzić
cięcie zatrudnienia, chociażby z powodu wysokiego bezrobocia w Polsce, jednak sam kraj
cierpi z powodu chęci zachowania status quo
przez „setki tysięcy urzędników niskiego
szczebla”. Tygodnik podaje też takie przykłady:
akty notarialne wciąż wymagają specjalnego
poświadczenia purpurowym tuszem, każda
praca „freelancerska” wymaga umowy na piśmie, a każdy inwestor zagraniczny, który przyjeżdża do Polski zachęcony dobrymi informacjami o tym kraju, wkrótce będzie śmiał się
i płakał, kiedy odkryje, jakie przeszkody będzie
musiał pokonać, aby rozpocząć tu działalność.

Pesymistyczne sygnały
Biorąc pod uwagę, że kryzys finansowy
w strefie euro będzie szkodził Polsce w jeszcze większym stopniu, ekonomiści międzynarodowej firmy doradczej Capital Economics ostrzegli swych klientów w końcu maja,
że już w tym roku nasz PKB wzrośnie tylko
o 1,8 proc. Ta prognoza jest więc bardziej pesymistyczna niż dominujące przewidywania

za granicą i w Polsce, które oscylują wokół 2,5
proc., dochodząc nawet do 3 proc. (Komisja
Europejska daje 2,7 proc. w 2012 roku i 2,6
proc. w 2013 roku).
Amerykańska agencja Bloomberg jako
przejaw spowolnienia rozwoju uznaje rosnące
słabości, jak zmniejszenie w skali roku wzrostu eksportu w I kwartale 2012 roku do 4,8
proc. z 7,8 proc. rok wcześniej. Negatywnym
sygnałem jest też spadek udziału produkcji
przemysłowej w PKB do 3,4 proc. w I kwartale 2012 roku z 6,6 proc. w IV kwartale 2011
roku.
Podobnie o osłabieniu wzrostu polskiego PKB pisał Gabor Ambrus, ekonomista
z firmy doradczej 4CAST Ltd w Londynie.
Uznał on, że na podstawie pogarszającej się
sytuacji w Europie i psychologicznych efektów ostatniej fazy kryzysu oraz gasnących
skutków infrastrukturalnych inwestycji związanych z UEFA można przewidzieć słabsze
osiągnięcia polskiej gospodarki w nadchodzących kwartałach.
W związku z tym ostatnim negatywnym
czynnikiem już zaczyna się rozważać następstwa ograniczenia inwestycji strukturalnych. W połowie czerwca brytyjski dziennik
„Financial Times” pisał: „Uważa się, że budowlany boom podczas przygotowań do piłkarskiego turnieju miał kluczowe znaczenie
dla rozwoju polskiej gospodarki w ciągu
ostatnich kilku lat. Jednak zastanawia się, czy
kraj będzie w stanie utrzymać tempo po zamknięciu mistrzostw, a co ważniejsze, czy rozpoczęte inwestycje strukturalne pozostaną
w centrum uwagi, jak dotąd.
Gazeta przytacza opinię Petera Attarda
Montalto z banku Nomura, który wskazuje,
że udział sektora budowlanego w PKB wzrósł
w 2011 roku do 7,3 proc. Stało się tak dzięki funduszom unijnym i nakładom na inwestycje związane z Euro 2012. Tymczasem te
pierwsze zmaleją, nakłady na Euro 2012 znikną, co razem uderzy w przemysł. I budownictwo straci najwięcej. „FT” przypomina, że
niemal symbolicznego znaczenia nabrało
bankructwo głównej firmy budowlanej, która wzniosła Stadion Narodowy, w tygodniu,
w którym zainaugurowano Euro 2012. A to
nie było jedyne bankructwo spowodowane nie
uwzględnionym w kontraktach wzrostem
cen materiałów i surowców, co doprowadziło do tego, że wiele odcinków dróg nie zostało
zakończonych. Według przedstawiciela Nomury prawdopodobnie banki ograniczą sektor budowlany. Jednakże Attard Montalto nie
traci nadziei. Jego zdaniem sektor budowlany ma strategiczne znaczenie i najpewniej rząd
nie dopuści do jego samodestrukcji. Nawiasem mówiąc, we wspomnianym wyżej raporcie eksperci z Capital Economics uważają, że szacunki korzyści, jakie gospodarkom
Polski i Ukrainy ma przynieść organizacja
Euro 2012, są zawyżone, co dotyczy m.in. turystyki. Zdaniem autorów raportu, realistyczna prognoza wpływów z turystyki to za-

ledwie 0,2 proc. PKB w Polsce i 0,4 proc. na
Ukrainie.

Plusy wciąż widoczne
Nadal jednak istnieje wiara, że Polska będzie starała się pokonać przeszkody. I tak Komisja Europejska uważa, że w tym roku zredukujemy deficyt budżetowy do 3proc. PKB,
a w 2013 roku do 2,5 proc. Brytyjski tygodnik
„The Economist” uważa zaś, że polskie
przedsiębiorstwa są raczej odporne na zarazę płynącą ze strefy euro i firmy zagraniczne
nadal stawiają na Polskę. Pismo ilustruje tę opinię takimi faktami, jak tworzenie swoich filii
w Polsce (a także w Czechach i na Słowacji)
przez firmę skandynawską Lindex oraz założenie w Warszawie swoich oddziałów przez
chińskie banki: Bank of China i ICBC. „The
Economist” wyraża pogląd, że Polska to
pewniak finansowy w regionie, bowiem jej banki dobrze prosperują. Bre Bank i Bank Pekao
oraz lokalne oddziały niemieckiego Commerzbank i włoskiego UniCredit lepiej funkcjonują niż ich macierzyste centrale.
Dodajmy, że sytuacja nie jest stabilna, bowiem, jak informowano na początku czerwca, centrale zagranicznych banków działających w Polsce zaczęły drenować kapitał
znajdujący się w dyspozycji Polski i innych krajów poza strefą euro. Może to wpłynąć na
odłożenie podwyższenia ratingu Polski.
A o możliwości takiej decyzji nieco wcześniej
mówił przedstawiciel agencji ratingowej
Fitch. Stwierdził on: – Ewentualne podniesienie ratingu może nastąpić w średnim terminie, czyli nie szybciej niż za rok. Wszystko
zależeć będzie od tego, czy utrzymany zostanie proces zmniejszania długu publicznego i deficytu budżetowego poniżej 3 proc.

Pułapki energetyki
Jednakże zewnętrzne zagrożenia płyną nie
tylko ze względu na kryzys finansowy w strefie wspólnej waluty. I tak, polityka energetyczna
UE może doprowadzić do spowolnienia
wzrostu PKB w Polsce i innych krajach Europy Środkowej. Taki wniosek przedstawia raport przygotowany przez firmę doradczą
Ernst & Young we współpracy z Central Europe Energy Partners (CEEP) – organizację
zrzeszającą firmy z sektora paliwowo-energetycznego, w tym polskie. Chodzi o to, że na
11 „nowych” krajów UE będzie wywierana
presja finansowa w związku z rosnącym zapotrzebowaniem na energię oraz zaostrzającymi się wymogami środowiskowymi. Raport
stwierdza, że do 2020 roku na nowe elektrownie, sieci, rurociągi trzeba będzie wydać
w Europie Środkowej 300 mld euro. A nie wiadomo skąd wziąć na to pieniądze.
Właśnie koszty negocjowanego unijnego
planu dochodzenia do niemal całkowitej likwidacji CO2 w produkcji energii w 2050 roku
zdecydowały, że 15 czerwca, na posiedzeniu
ministrów ds. energii, Polska jako jedyna nie
poparła tego porozumienia.
I
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Nowe zasady udzielania zamówień
w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa
Za kilka miesięcy możemy spodziewać się rewolucji w dziedzinie zamówień
obronnych. Będzie to wymagało zarówno od zamawiających, jak i od przedstawicieli
przemysłu zbrojeniowego zupełnie nowego podejścia, a także odpowiedniej
wiedzy oraz doświadczenia
Sejmie rozpoczęły się prace nad rządowym projektem ustawy nowelizującej Prawo zamówień publicznych
(„Pzp”) w zakresie implementacji
Dyrektywy 2009/81/WE w sprawie koordynacji
procedur udzielania niektórych zamówień na roboty
budowlane, dostawy i usługi przez instytucje lub
podmioty zamawiające w dziedzinach obronności
i bezpieczeństwa (…) z dnia 13 lipca 2009 r. („dyrektywa obronna”).
Termin implementacji, której celem jest zwiększenie konkurencyjności europejskiego przemysłu
obronnego, upłynął w sierpniu 2011 roku. Polska
jest już opóźniona w kwestii przyjęcia tych przepisów, można się jednak spodziewać, że nowe regulacje wejdą w życie pod koniec 2012 roku.

W

Szerokie wyłączenia

Specyfika zamówień obronnych związana z zapewnieniem bezpieczeństwa państwa powoduje konieczność pozostawienia pewnych możliwości odstępowania od stosowania przepisów ustawy.
Zgodnie z projektem rozporządzenia „w sprawie trybu postępowania w zakresie oceny występowania podstawowego interesu bezpieczeństwa
państwa”, Rada Ministrów będzie mogła w konkretnym stanie faktycznym udzielić indywidualnej
zgody na odstąpienie od stosowania przepisów ustawy, biorąc pod uwagę: narodowe i sojusznicze dokumenty strategiczne; wykładnię art. 346 Traktatu
Jerzy Masztalerz, prawnik o funkcjonowaniu Unii Europejskiej przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej; analizę
wpływu niezastosowania Pzp na warunki konkurencji
na rynku wewnętrznym w odniesieniu do produktów, które nie są przeznaczone wyłącznie dla celów
Zamówienia w dziedzinach
obronności i bezpieczeństwa
wojskowych; zapewnienie bezpieczeństwa dostaw
Szczególne unormowania obejmą głównie dostawy sprzętu woj- sprzętu wojskowego, a także wykonywania jego napraw i remontów.
Pzp nie będzie miało zastosowania do zamówień podlegających
skowego, a także tzw. zamówienia newralgiczne – udzielane dla celów bezpieczeństwa i zawierające lub wiążące się z wykorzystaniem szczególnym procedurom międzynarodowym lub polegających na
informacji niejawnych. Ustawie podlegać będzie dostarczanie współpracy międzynarodowej w zakresie badań i rozwoju prowasprzętu wojskowego lub sprzętu newralgicznego, a także usługi i ro- dzonych nad opracowaniem nowego produktu, jak również do zaboty budowlane newralgiczne oraz do szczególnych celów woj- mówień udzielanych bezpośrednio przez rząd polski rządowi inneskowych. Reżim zamówień obronnych obejmie oprócz wojska m.in. go państwa. Przepisy ustawy nie znajdą także zastosowania do zaPolicję, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencję Wywia- mówień, którym nadano klauzulę „tajne” lub „ściśle tajne”, a także
do zamówień, którym nadano klauzulę „poufne” lub „zastrzeżone”,
du.
jeżeli wymagał tego będzie „istotny interes publiczny” lub „istotny interes państwa”.
Zakres stosowania i tryby
Pozostałe wyłączenia dotyczą m.in. zamówień udzielanych do cePodobnie jak w przypadku zamówień sektorowych, reżim Pzp dla
zamówień obronnych będzie obowiązywał jedynie, gdy wartość za- lów działalności wywiadowczej, dotyczących usług finansowych oraz
mówienia przekroczy kwoty stanowiące tzw. progi unijne (tj. rów- zamówień udzielanych w warunkach operacyjnych, poza terytorium
nowartość 400 tys. euro dla dostaw i usług oraz 5 mln euro dla ro- Unii Europejskiej.
bót budowlanych).
Podstawowe tryby postępowania w sprawie o udzielenie zamó- Odrębności proceduralne
wienia to przetarg ograniczony oraz negocjacje z ogłoszeniem. Co
Dla zamówień obronnych projektodawcy przewidzieli szereg szczezaskakujące – niedopuszczalne będzie korzystanie z przetargu nie- gólnych rozwiązań proceduralnych. Ustawa ma m.in. umożliwiać poograniczonego. Zgodnie bowiem z uzasadnieniem płynącym z pre- szerzenie przez zamawiającego katalogu przesłanek odrzucenia
ambuły dyrektywy, przyczyną wyłączenia procedur otwartych jest szcze- oferty (art. 89 ust. 1 Pzp) oraz unieważnienia postępowania (art. 93
gólna złożoność przedmiotu zamówienia oraz wymogi związane ust. 1 Pzp). Zamawiający takie dodatkowe przesłanki będzie mógł okrez zapewnieniem bezpieczeństwa informacji niejawnej oraz bezpie- ślić w ogłoszeniu o zamówieniu i siwz, przy czym będą one musiaczeństwa dostaw.
ły być sformułowane w sposób jednoznaczny i wyczerpujący oraz zaNowelizacja umożliwi udzielenie zamówienia z wolnej ręki w przy- pewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania
padku wystąpienia sytuacji kryzysowej, która powoduje konieczność wykonawców.
natychmiastowego wykonania przedmiotu zamówienia (np. konflikt
Szczegółowemu określeniu mogą podlegać wymagania związazbrojny). Zamówienia dodatkowego będzie można udzielić z wolnej ne z realizacją zamówienia, ze względu na bezpieczeństwo informacji
ręki, gdy będzie to związane z niekompatybilnością techniczną lub nie- niejawnych, np. poprzez wymóg posiadania poświadczenia bezpieproporcjonalnie dużymi trudnościami technicznymi w użytkowaniu czeństwa przez pracowników wykonawcy. Dopuszczalne będzie
i dozorze związanymi ze zmianą wykonawcy. Można obawiać się tu również określenie dodatkowych wymogów związanych z zapewzjawiska „samouzależniania się” zamawiającego od wykonawcy (ven- nieniem bezpieczeństwa dostaw, przykładowo poprzez podanie
dor lock-in).
określonego sposobu ich organizacji i lokalizacji.
I
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Wiele do nadrobienia
Rozmowa z Tadeuszem Donocikiem, prezesem Regionalnej
Izby Gospodarczej w Katowicach

Europejski Kongres MSP po wakacjach
ponownie zagości w Katowicach. W sumie
ma być 3500 uczestników z kraju i z całego
świata. Czego pan oczekuje po tym Kongresie?
– Chcemy przede wszystkim zwrócić
uwagę na potężny sektor małych i średnich
przedsiębiorstw, który – co warto ciągle
przypominać – w Polsce zapewnia ponad 60
proc. miejsc pracy, a w całej Wspólnocie Europejskiej ponad 70 proc. Udział mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w kształtowaniu PKB oscyluje na granicy 50 proc. w naszym kraju i 60 proc. w Unii Europejskiej. Już
same te dane ukazują, jak ogromny potencjał
drzemie w tym sektorze gospodarki. Zeszłoroczny kongres był naszym debiutem, dlatego zaczęliśmy od podstaw: zakładania
własnej działalności, pomocy w odnalezieniu
się w gąszczu skomplikowanych przepisów
oraz walki z biurokracją. Dokonaliśmy fotografii stanu sektora MŚP po 22 latach transformacji. Teraz chcemy pokazać, jak dobrze
i efektywnie zarządzać swoją firmą.
Pokutuje u nas niewyszkolona kadra?
– W Polsce prowadzeniem działalności
gospodarczej zajmują się osoby o różnym
stopniu wykształcenia. Jedynie około 30
proc. legitymuje się wyższym wykształceniem.
Aby sprostać współczesnym wyzwaniom
związanym z prowadzeniem firmy, należy
podnosić kwalifikacje poprzez ustawiczne
kształcenie pozaszkolne. Ponieważ tak się powszechnie nie dzieje, wielu przedsiębiorców
prowadzi swoje firmy „od zlecenia do zlecenia”, bez rocznych planów, budżetów, a tym
bardziej wieloletnich strategii rozwojowych.
Dlatego Polska zajmuje jedno z ostatnich
miejsc w Europie po względem rozwoju
firm mikro w małe, małych w średnie, średnich w duże.

Ale to nie tylko to wpływa przecież negatywnie na cały sektor…
– Zgadzam się. Przez 22 lata żaden
z uprawnionych organów administracji samorządowej – rada gminy, rada powiatu czy
sejmik województwa nie poświęcił żadnej sesji warunkom rozwoju lokalnej przedsiębiorczości na swoim terytorium. Nie najlepiej
dzieje się również w zakresie współpracy nauki z biznesem. Nie wypracowaliśmy modeli, wzorców, transferu wyników badań naukowych dla MŚP i ich komercjalizacji. To dla
mnie niezrozumiałe, tym bardziej, że w krajach takich jak Stany Zjednoczone i piętnastka
krajów starej Europy posiadają w tym obszarze wiele doświadczeń. Największe potęgi przemysłu Doliny Krzemowej rozpoczynały działalność w przydomowych garażach,
a 85 proc. innowacyjnych rozwiązań powstaje
właśnie w mikrofirmach. Pamiętajmy również,
że dopiero po 1989 roku weszły na nasz rynek zagraniczne przedsiębiorstwa, ze swoją
wykwalifikowaną i doświadczoną kadrą, zapleczem naukowo-badawczym oraz takimi
rozwiązaniami, jak społeczna odpowiedzialność biznesu czy partnerstwo publiczno-prywatne. W tym obszarze też mamy wiele
do nadrobienia.
My musieliśmy od początku startować
niejako od zera…
– To akurat nie do końca prawda, bowiem
w Polsce także za czasów tzw. demokracji ludowej sektor prywatny miał się lepiej niż w innych krajach bloku wschodniego. Pomimo że
systemowo sektor prywatny był zwalczany,
a „prywaciarze” napiętnowani, przed 1989
rokiem było u nas 450 tys. rzemieślników,
100 tys. prywatnych sklepów, a 70 proc. rolnictwa było w rękach prywatnych. Jednak dokonując transformacji w okresie ponad 20 ostatnich latach, w mentalności Polaków został negatywny stosunek do prywatnego sektora, a tym
samym do prywatnej przedsiębiorczości. Ten
stan rzeczy musimy szybko zmienić.
Tegoroczny Kongres ma szansę wnieść
coś efektywnego do tej rzeczywistości, czy
skończy się na kilku wykładach?
– Ci, którzy mnie znają lepiej, wiedzą, że
dla mnie podstawą jest praktyka. Teoria ma
ogromną wartość, ale bez połączenia z praktyką w gospodarce nic nie znaczy. Dlatego na
tegorocznym Kongresie stawiamy na panelowe dyskusje z udziałem nie tylko panelistów,
lecz także uczestników z sali. Przewidujemy
kontakt z radcami handlowymi z kilkunastu
państw, by każdy uczestnik kongresu mógł
z nimi porozmawiać o możliwościach pro-

wadzenia działalności gospodarczej w danym
kraju, o zwyczajach handlowych, wspólnych
działaniach na rynkach trzecich. W ramach
Kongresu odbędą się też Targi Biznes Expo,
na których przedsiębiorcy będą mogli zaprezentować swoje usługi i produkty. Przygotowujemy podręcznik, z którego będzie
można się dowiedzieć, jak właściwie zarządzać mikro-, małą i średnią firmą. Chcemy
w ten sposób zmienić sytuację, w której
przedsiębiorca zarządza „na wyczucie”, krótkoterminowo, a przez to często chaotycznie.
Czy Kongres ma szansę na sukces w zdecydowanie większym wymiarze, biorąc pod
uwagę gospodarkę krajową?
– Dzięki takim inicjatywom jak Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw chcemy wesprzeć polskich przedsiębiorców, aby nie obawiali się podejmowania
nowych wyzwań gospodarczych nawet w tak
trudnym, kryzysowym okresie. Myślę, że
skutecznie zwrócimy parlamentarzystom,
przedstawicielom administracji rządowej i samorządowej, instytucjom otoczenia biznesu
oraz przedsiębiorcom uwagę na fakt, że
mrówcza praca tego sektora ma decydujący
wpływ na tempo i zakres rozwoju gospodarczego naszego kraju. Pragnę również zauważyć, iż w porozumieniu podpisanym
przez prezydenta RP Bronisława Komorowskiego oraz prezydenta Federacji Rosyjskiej Dmitrija Miedwiediewa jeden z 4 priorytetów współpracy na najbliższe lata dotyczy współpracy sektora MSP. Stąd zaprosiliśmy na Kongres wiele delegacji zagranicznych z Federacji Rosyjskiej, państw Partnerstwa Wschodniego, Kazachstanu, z krajów środkowoeuropejskich, aby wspólnie
dyskutować o tworzeniu warunków do jeszcze bardziej dynamicznego rozwoju tego sektora.
W ubiegłym roku po Kongresie opracowaliśmy rekomendacje, przekazując je parlamentarzystom, odpowiednim ministrom,
członkom KE oraz Parlamentu Europejskiego, przedstawicielom samorządu terytorialnego, organizacjom okołobiznesowym, samorządom gospodarczym i samym przedsiębiorcom. Efekt? Coś drgnęło. Od kilku miesięcy obserwujemy zwiększone zainteresowanie sektorem MSP, zaś osoby prowadzące działalność gospodarczą na własne ryzyko, w nieograniczonym czasie pracy, są bardziej doceniane. I o to chodziło. Liczę, że
II EKMSP i w tym obszarze będzie miał jeszcze większe dokonania.
Rozmawiał Michał Tabaka
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Ożywienie na rynku
powierzchni magazynowych
Według CBRE, wiodącej światowej ﬁrmy doradczej w sektorze
nieruchomości, polski rynek powierzchni magazynowych w 2012 roku
wraca na ścieżkę wzrostu. Świadczy o tym wolumen powierzchni oddanych
do użytku w I kwartale tego roku, który wyniósł 215 tys. mkw.,
co stanowi aż 60 proc. powierzchni oddanej do użytku w całym 2011 roku
o słabszych latach 2010 i 2011 obserwujemy stopniowe ożywienie na
rynku powierzchni magazynowych
i logistycznych w Polsce. Stoi za tym
dobra kondycja polskiej gospodarki, czego
miernikiem jest wzrost PKB o 4,3 proc. w 2011
roku i prognozowany wzrost o 2,6 proc.
w roku bieżącym. Należy do tego dodać znaczące inwestycje w infrastrukturę związane
z Euro 2012, których pozytywnym skutkiem
ubocznym jest powstanie wielu nowych lokalizacji atrakcyjnych z punktu widzenia deweloperów – powiedział Patrick Kurowski, dyrektor działu powierzchni magazynowych
w CBRE Polska.

P

zentujące branże mniej wrażliwe na koniunkturę gospodarczą, takie jak firmy z sektora dóbr szybko zbywalnych (FMCG),
branży spożywczej, farmaceutycznej itp. Największymi najemcami pozostają jednak firmy
logistyczne, sieci handlowe i sektor produkcyjny. Patrząc na kwoty inwestycji bezpośrednich w nowe zakłady produkcyjne, CBRE

spodziewa się również kolejnych nowych
graczy wśród najemców powierzchni magazynowych w Polsce.

Rynki regionalne zyskują
na popularności
Sektor I, czyli obszar położony w odległości poniżej 15 km od centrum Warszawy,

Odzyskiwana dynamika
i rosnąca aktywność najemców
Skromny wolumen nowych inwestycji
w 2010 i 2011 roku miał pozytywny wpływ
na odsetek wolnych powierzchni. Dostępne
powierzchnie magazynowe zaczęły stopniowo znajdować najemców, choć biorąc pod
uwagę, że obecnie na najemców oczekuje
0,8 mln mkw. powierzchni (11,4 proc. istniejących zasobów), będzie to proces rozłożony w czasie. Na 228 600 mkw. magazynów w budowie około 70 proc. (156 tys.
mkw.) ma już podpisane umowy najmu.
CBRE nie spodziewa się znacznego wzrostu
odsetka wolnej powierzchni magazynowej
w Polsce. W latach 2012 i 2013 dostępne
obecnie powierzchnie powinny stopniowo
znajdować najemców.
W I kwartale 2012 roku podpisano umowy najmu na 478 tys. mkw. powierzchni magazynowych, o 10 proc. więcej niż w poprzednim kwartale, a jednocześnie ponad dwa
razy tyle, ile w tym samym kwartale oddano
do użytku nowych powierzchni. Pod względem struktury transakcji dominowały nowe
umowy, stanowiące ponad 68 proc. łącznego popytu. Umowy renegocjowane stanowiły
około 25 proc., a umowy najmu dodatkowej
powierzchni wyniosły 7 proc. transakcji.
Wyniki przeprowadzonej przez CBRE
analizy rynku magazynowego wskazują, że
popyt na powierzchnie magazynowe tworzą
przede wszystkim przedsiębiorstwa repre-
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Podsumowanie rynku powierzchni magazynowych w I kw. 2012 (w m2)
Sektor
Warszawa I
Warszawa II
WARSZAWA
Polska centralna
Wschód
Kraków
Poznań
Śląsk
Szczecin
Północ
Wrocław
REGIONY
POLSKA

Wynajęte nowe powierzchnie
25 130
95 514
120 644
38 900
6 700
4 400
70 683
153 388
13 759
23 111
46 026
356 967
477 611

W trakcie budowy
15 620
64 155
79 775
7 600
35 000
20 200
37 900
0
0
31 100
17 000
148 800
228 575
Źródło: CBRE, I kw. 2012
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dysponuje obecnie łączną powierzchnią
616 tys. mkw. komercyjnych magazynów
i obiektów logistycznych. Wśród najemców
w tym obszarze dominują dystrybutorzy
dóbr konsumpcyjnych, producenci oraz dostawcy na rynek stołeczny. Wśród nowych najemców znajdziemy tu głównie dystrybutorów rynku farmaceutycznego, producentów
z pokrewnych segmentów rynku i dystrybutorów żywności, napojów oraz artykułów motoryzacyjnych. Sektor II, obejmujący obszar
w odległości pomiędzy 15 a 80 km od centrum
Warszawy, to przede wszystkim duże parki
dystrybucyjne dedykowane operatorom logistycznym prowadzącym działalność na
dużą skalę. Zasoby tego sektora to około
2,06 mln mkw.
Około 50 proc. istniejącej powierzchni
w całym regionie stołecznym ma nie więcej
niż 5 lat. Aktualnie w budowie jest blisko
80 tys. mkw. nowej powierzchni magazynowej w czterech projektach zlokalizowanych
w Warszawie i regionie. Oprócz Warszawy
rozwinęły się cztery ważne ośrodki logistyczne: aglomeracja śląska (ok. 1340 tys.
mkw. powierzchni magazynowej plus 430 tys.
mkw. w planach), Polska centralna (17 parków logistycznych o łącznej powierzchni
940 tys. mkw. plus planowane dalsze 600 tys.
mkw.), region Poznania (888 tys. mkw. w 20
parkach logistycznych, kolejne 50 tys. mkw.
w trzech obiektach w budowie i 740 tys. mkw.

w planach) oraz region Wrocławia (17 parków logistycznych o łącznej powierzchni
755 000 m kw., w planach dalsze 840 tys.
mkw. i dwa projekty o łącznej powierzchni
17 tys. mkw. obecnie w budowie). Kolejne
rozwijające się rynki magazynowo-logistyczne to Kraków, region północny z Trójmiastem, Szczecin oraz region wschodni.
– W ostatnich latach deweloperzy przestali
się koncentrować na Warszawie i rozwinęli
bazę magazynową wokół innych aglomeracji w Polsce, co wynikało głównie z pojawienia
się na tych rynkach sieci handlowych i ich
szybkiej ekspansji. Lokalizację nowych centrów logistycznych wyznaczały przede wszystkim planowane i stopniowo oddawane do
użytku autostrady i drogi szybkiego ruchu
– wyjaśnia Patrick Kurowski. Według danych
CBRE, odsetek wolnych powierzchni magazynowych i logistycznych w Polsce wynosił
na koniec I kwartału 2012 roku 11,4 proc.

Spadające czynsze i stopy zwrotu
Obecnie czynsze w najwyższej klasy
obiektach magazynowych w Warszawie
kształtują się pomiędzy 4,5 a 5 euro za mkw.
miesięcznie, zaś w regionie Warszawy od 2,8
do 3,5 euro za mkw. miesięcznie. W obiektach
najwyższej klasy zlokalizowanych w Sektorze
III za wynajem 1 mkw. powierzchni trzeba zapłacić od 3 do 3,5 euro miesięcznie. Według
CBRE, w nadchodzących kwartałach czyn-

sze w obiektach magazynowych powinny pozostać stabilne, jednak nadal pod presją
spadkową, szczególnie w regionach ze stosunkowo wysokim odsetkiem wolnych powierzchni (region Warszawy – 19,2 proc.,
Szczecin – 19,8 proc.).
Rynek inwestycji w magazyny i obiekty logistyczne jest w Polsce ciągle na wczesnym
etapie rozwoju, a liczba transakcji pozostaje na niskim poziomie. W 2010 roku zamknięto dziewięć transakcji o łącznej wartości ponad 240 mln euro. W 2011 roku transakcji było sześć, a ich łączna wartość wyniosła ponad 130 mln euro. W pierwszej połowie 2012 roku odnotowano jedną transakcję
w sektorze powierzchni.
Fundusze inwestycyjne postrzegają projekty magazynowo-logistyczne jako dobrą
możliwość dywersyfikacji portfeli. Można spodziewać się wzrostu atrakcyjności tych obiektów w związku z budową w Polsce nowych
autostrad i dróg szybkiego ruchu na Euro
2012. Stopy zwrotu z inwestycji w sektorze
magazynowym pozostają nieco wyższe niż dla
powierzchni biurowych i handlowych. Stopy
zwrotu z najwyższej klasy obiektów magazynowych wynoszą około 7,75 proc. dla
projektów wielkopowierzchniowych nabywanych przez duże międzynarodowe fundusze inwestycyjne.
www.cbre.com
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Era chmury zaczyna się dziś
„Cloud computing” stał się ostatnio jednym z najmodniejszych haseł branży IT.
Problem w tym, że dla wielu użytkowników, nawet świetnie zorientowanych
w świecie informatyki, hasłem dość niejasnym. Najwięcej mówi się o potencjalnych
i teoretycznych zastosowaniach „chmury”, a mało kto zwraca uwagę na czysto
praktyczne aspekty, czyli konkretne sposoby wykorzystania w przedsiębiorstwie.
A szkoda, bo to nie tylko technologia przyszłości. To również bardzo konkretne
korzyści dla ﬁrm, dostępne już teraz, właściwie od ręki
Bogumił Butryn
hmurę IT, podobnie jak jej meteorologiczny odpowiednik, trudno
jest precyzyjnie określić, opisać. To
termin tak szeroki i tak różnorodnie opisywany, że trudno wskazać jego deﬁnicję. Ale paradoksalnie nie jest to wada – ta
otwartość i różnorodność daje dostawcom
technologii szansę na swobodne podejście do
tematu i proponowanie nieznanych wcześniej
rozwiązań. Z całą pewnością można stwierdzić, że technologie chmurowe nie są następną modą, czy tymczasowym trendem
w świecie IT – zjawisko określane zbiorczym
terminem „cloud computing” śmiało można
uznać za rewolucję w branży. Mamy do czynienia z absolutnym odwróceniem paradygmatu obowiązującego od lat w świecie kom-
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puterów. Do tej pory najważniejszym elementem infrastruktury IT, niekiedy wręcz ważniejszym od użytkownika, była stacja robocza. W tym świecie użytkownik był ściśle połączony ze swoim komputerem, bo to w nim
znajdowały się wszystkie niezbędne do pracy aplikacje, dokumenty i inne zasoby.
Chmura – jakkolwiek patetycznie by to nie
zabrzmiało – daje użytkownikowi komputera wolność. Wszystkie wymienione powyżej
zasoby zostają w tym modelu przeniesione na
serwer dostawcy usługi, zaś dostęp do nich
można uzyskać z dowolnego miejsca i urządzenia. Klasycznemu użytkownikowi domowemu taka zmiana daje oczywiście większy
komfort pracy z komputerem, ale naprawdę
wielkie znaczenie ma ona dla użytkowników
firmowych. Dla przedsiębiorstw skorzystanie
z rozwiązań opartych na cloud computing to

zupełnie nowa jakość pracy. I zupełnie nowe
możliwości.

Po pierwsze: czas
Co można zyskać, decydując się na
wdrożenie w firmie rozwiązań informatycznych opartych na technologiach chmurowych? Po pierwsze: czas. Każdy, komu zdarzyło się kiedykolwiek masowo wdrażać w firmie nowe oprogramowanie, wie, jak bardzo
złożona, problematyczna i „awariogenna”
może to być operacja. Niekompatybilność
z innymi firmowymi aplikacjami, problemy
z wymaganiami sprzętowymi, niejasna sytuacja z licencjami, problem z dotarciem do
wszystkich firmowych maszyn (np. u pracowników zdalnych) – czynników komplikujących wdrożenie mogą być dziesiątki. Z usługami oferowanymi w modelu cloud compu-
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Chmura w praktyce
Konkretne zastosowania i korzyści dla firm na przykładzie oferty OXYCOM:
OXY24 – usługa umożliwiająca korzystanie z oprogramowania użytkowego w modelu chmurowym, bez konieczności instalowania w systemie, aktualizowania itp.
Na liście dostępnych aplikacji znajdują się doskonale znane użytkownikom Windows
m.in. produkty z rodziny MS Office, oprogramowanie specjalistyczne (budowlane,
projektowe), księgowe, fakturowe itp. Ich wdrożenie odbywa się błyskawicznie (de
facto sprowadza się do zasubskrybowania i opłacenia dostępu), a należność rozliczana jest w korzystnym modelu abonamentowym. Najistotniejsza zaleta chmury
OXYCOM to dosyłanie każdej aplikacji działającej identycznie na dowolne urządzenie danego użytkownika oraz rozliczanie czasu jej użycia co do minuty, identycznie
jak w przypadku połączeń telekomunikacyjnych.
OXYHost – usługa pozwalająca na samodzielne tworzenie wirtualnego serwera,
dostosowanego do indywidualnych potrzeb klienta, z uwzględnieniem parametrów
takich jak: procesor, pamięć operacyjna, przestrzeń dyskowa, transfer danych
(z wykorzystaniem prostego panelu konfiguracyjnego). Odbywa się to identycznie
jak w przypadku budowy własnej serwerowni, z tą różnicą, że cały proces przebiega bez potrzeby zakupów kosztownego sprzętu oraz jego utrzymywania, a czas
wdrożenia mierzony jest w dniach zamiast miesięcy czy tygodni.

ting jest zupełnie inaczej. Ich wdrożenie jest
proste i zwykle sprowadza się do dobrania
usługi odpowiedniej dla potrzeb danego
klienta i określenia liczby potrzebnych licencji. Proste jest zresztą nie tylko samo wdrożenie, ale również późniejsze zarządzanie aplikacjami – w przypadku cloud computing nie
istnieje np. problem z aktualizowaniem oprogramowania, bo użytkownik ma stały dostęp
do najnowszej wersji.

Po drugie: pieniądze
To jedna z najważniejszych przewag
usług chmurowych nad oprogramowaniem
dostarczanym w tradycyjnym modelu. Dla
klasycznej firmy wyposażenie np. 20 nowych
pracowników w komplet aplikacji niezbędnych
do ich pracy wiąże się zwykle z poważnymi
wydatkami – należy kupić pakiet licencji. Tymczasem większość usług oferowanych chmurowo rozliczana jest na zasadzie abonamentu, odpada więc problem jednorazowych,
dużych wydatków, zamiast których mamy stałe miesięczne opłaty. Co więcej, model chmurowy umożliwia dostarczanie oprogramo-

wania na żądanie na ściśle określony czas
– klienci OXYCOM mogą np. wykupić dostęp do wybranej aplikacji zaledwie na kilka
dni czy nawet godzin (w ramach usługi
OXY24). Takie rozwiązanie doskonale sprawdza się w przypadku drogiego, specjalistycznego oprogramowania – zamiast kupować licencję na program, który przez większość dni
w roku będzie pozostawał niewykorzystany,
zdecydowanie korzystniej jest wykupić czasowy dostęp do niego. Aspekt ten ma szczególne znaczenie dla firm, które dopiero rozpoczynają działalność lub korzystają ze starszych wersji oprogramowania i planują migrację do nowszego. Dzięki możliwości zaopatrzenia się w komplet niezbędnego oprogramowania rozliczanego w modelu abonamentowym unikają one znacznego jednorazowego wydatku na aplikacje użytkowe.

Po trzecie: elastyczność
Dzięki rozwiązaniom opartym na cloud
computing firmy zyskują również pewną
zdolność, niezwykle przydatną we współczesnym biznesie – możliwość błyskawicznego

Co nowego w cloud computing?
Najważniejsze w ostatnim czasie trendy w rozwoju technologii chmurowych:
• przenoszenie w chmurę rozwiązań, których tradycyjne wdrożenie wymagało do
tej pory znacznych nakładów finansowych i zaangażowania wielu pracowników
(np. central PBX – vide usługa e-Centrala IP PABX OXYCOM)
• prywatne chmury, czyli zamknięte systemy chmurowe, tworzone przez konkretne
firmy lub na ich zamówienie
• coraz bezpieczniej – rośnie liczba usług chmurowych oferujących poziom
bezpieczeństwa potwierdzony certyfikatami, których wymagają instytucje
publiczne
• chmura dla ludu – pojawia się coraz więcej usług chmurowych tworzonych
z myślą nie tylko o firmach, ale również prywatnych użytkownikach (np. Microsoft
Office 365)
• nie tylko PC – coraz więcej jest usług i narzędzi chmurowych dopasowanych do
specyfiki urządzeń innych niż komputery PC, czyli m.in. smartfonów oraz tabletów
• chmury hybrydowe, czyli systemy będące połączeniem cloud computing oraz
tradycyjnej infrastruktury IT (w tym modelu najbardziej cenne zasoby mogą stale
pozostawać na serwerach firmy)

reagowania na zmieniającą się sytuację na rynku. Jeśli zdarzy się, że jakieś przedsiębiorstwo
projektowe zdecyduje się na udział w konkursie na zaprojektowanie biurowca czy mostu, wtedy firma w krótkim terminie będzie potrzebowała dostępu do kilkudziesięciu czy nawet kilkuset kopii specjalistycznego oprogramowania projektowego. Jeszcze kilka lat
temu oznaczałoby to konieczność natychmiastowego wydania minimum kilkuset tysięcy złotych na oprogramowanie, które za
miesiąc lub dwa może okazać się w firmie
zbędne. W świecie technologii chmurowych
to już nie jest problem. Wystarczy skontaktować się z dostawcą danej aplikacji i wykupić dostęp do niej na miesiąc, tydzień, dwa dni
lub kilka godzin (w zależności od aktualnych
potrzeb). Nie mniej istotne jest to, że dzięki
chmurze można mieć dostęp do firmowych
zasobów z dowolnego komputera, miejsca,
czy nawet urządzenia (również smartfona czy
tabletu). Dla przedsiębiorstw o rozproszonej
strukturze lub takich, w których część pracowników stale operuje w terenie, ma to niebagatelne znaczenie.

Po czwarte: moc obliczeniowa
W przypadku aplikacji, o których mowa
powyżej – programów projektowych, graficznych itp. – koszt licencji to tylko część kosztów, bo przecież oprogramowanie wymaga
zwykle bardzo wydajnych komputerów, które również trzeba zakupić. Cloud computing
rozwiązuje również ten problem, oferując
możliwość wykupienia na określony czas nie
tylko oprogramowania, lecz także mocy obliczeniowej niezbędnej do pełnego wykorzystania jego możliwości. Potrzeby takich klientów uwzględnia m.in. oferta OXYCOM,
w której przewidziano kilka wariantów korzystania z aplikacji dostępnej „w chmurze”
(tzn. na serwerze dostawcy). W przypadku
oprogramowania niewymagającego specjalnie wydajnych komputerów (np. MS Office
czy innych aplikacji biurowych) program
może działać z mocą komputera lokalnego.
Ale jeśli klient potrzebuje potężnej wydajności, zawsze może skorzystać z trybu terminalowego, w którym wszystkie wyliczenia
wykonywane są po stronie OXYCOM, na
potężnych komputerach zlokalizowanych
w centrum hostingowym.

Codziennie coś nowego
Technologie chmurowe w ostatnich latach
rozwijają się błyskawicznie i praktycznie co
miesiąc dowiadujemy się o jakimś nowym zastosowaniu cloud computingu, które jeszcze
niedawno nikomu nie przyszłoby do głowy.
Z „chmury” dostarczane są już pełnoprawne systemy ERP i CRM, narzędzia zabezpieczające (np. antywirusy, których nie trzeba aktualizować ręcznie) czy nawet... gry komputerowe (dość wspomnieć o usłudze Onlive, postrzeganej jako konkurencyjna dla
komputerów PC i konsol).
I
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Starzenie się wizerunku
– czyli jak i kiedy zarządzać
procesem repozycjonowania
marki

W ostatnim czasie kilka dużych polskich ﬁrm zmieniło
swoje logo i przeprojektowało systemy identyﬁkacji
wizualnej. Swoje logo zmieniły PKO BP, PZU,
Lukas Bank, a Bank PEKAO ogłosił plany zmiany logo
w najbliższych dniach. Czytając uzasadnienie zmian,
łatwo zauważyć wspólny mianownik:
chęć poprawy,
lub wręcz zmiany,
złego i niedoskonałego
wizerunku. Świadczyć
to może o braku stałego zarządzania
wizerunkiem marki
arządzanie wizerunkiem powinno
być procesem stałym. Nie można
przeprowadzać repozycjonowania
wizerunkowego skokowo, na przykład raz na rok. Stałe zarządzanie wizerunkiem jest koniecznością.
Rynek wokół przedsiębiorstw jest bardzo
dynamiczny – konkurenci wychodzą z nowymi inicjatywami, zmieniają się upodobania, rosną oczekiwania klientów. Firmy, które pozostawiły wizerunek samemu sobie, wcześniej czy
później zauważą, że sposób ich postrzegania
jest daleki od oczekiwań, albo że portfel klientów się zestarzał. Na czym więc polega zarządzanie wizerunkiem? Jak monitorować
wizerunek, aby stale być na czasie, albo jeszcze lepiej, aby wyprzedzać konkurencję?

Z
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Nie wszystko naraz
Wizerunek to jest to, co obecnie, w danej
chwili, myśli o firmie otoczenie. To zespół skojarzeń, wartości i emocji, które istnieją w świadomości naszych klientów, kontrahentów,
partnerów, otoczenia, ale i pracowników.
Aby zarządzać wizerunkiem, trzeba nie tylko wiedzieć, jaki wizerunek ma firma obecnie, ale i mieć dokładnie opisany wizerunek
idealny, jaki firma chciałaby mieć. Jeżeli widzimy różnicę między tym, co myśli o nas nasze otoczenie obecnie i co chcielibyśmy, aby
o nas myślało, możemy skutecznie oddziaływać na wizerunek firmy. Taki proces nazywamy repozycjonowaniem wizerunkowym.
Repozycjonowanie jest procesem stałym. Znaczy to, że w planach działań mar-

ketingowych, powinien się pojawić katalog
i harmonogram działań ze ściśle określonymi celami wizerunkowymi. Co więcej, efekty działań powinny być cyklicznie monitorowane. W ten sposób, krok po kroku, rok po
roku, firma modeluje swój wizerunek i go doskonali.
Zasadą repozycjonowania jest koncentracja nie na wszystkim, a na najważniejszych
elementach wizerunku. Można przyjąć, że
przy zarządzaniu wizerunkiem obowiązuje
zasada Pareto. Nie wszystko, ale to, co
przyniesie największe rezultaty, powinno
być obszarem naszych zainteresowań. Jeżeli
mamy opisany docelowy wizerunek, który nazywamy tożsamością marki, ani ocenianie wizerunku, ani planowanie oddziaływania na
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wizerunek nie powinno stanowić już problemu.

Brak strategii
Na czym więc polega problem? Dlaczego firmy nie radzą sobie z zarządzaniem wizerunkiem? Jeżeli oddzielimy od problemów wizerunkowych sytuacje skrajne, na
przykład kłopoty biznesowe, kryzys w firmie
lub zmiany właścicielskie, okaże się, że najczęstszą przyczyną problemów jest brak
strategii wizerunkowej. Sam projekt logo i systemu identyfikacji wizualnej nie jest strategią
budowania wizerunku, a jedynie jej elementem. Księga identyfikacji wizualnej zapisuje
generalne standardy graficzne a nie koncept
wizerunkowy firmy. Upraszczanie projektów strategii budowania wizerunku do konkursów na najładniejsze logo prowadzi do
braku narzędzi zarządzania wizerunkiem
marki.
Wizerunek nie jest wyłącznie pojęciem
marketingowym. To pojecie biznesowe. Od wizerunku zależy bowiem akceptacja marki na
rynku, a co za tym idzie: wsparcie sprzedaży, wsparcie uzyskiwania odpowiednich cen
oraz potencjał rozszerzania marki na nowe
oferty, nowe rynki i nowe grupy klientów.
A więc od wizerunku zależą sukcesy biznesowe
firmy. Im oferta firmy jest bliżej konsumentów,
tym znaczenie wizerunku jest większe.
Najsilniej wizerunek wpływa na sukcesy
firm z rynku dóbr FMCG. Nieco mniejsze
znaczenie ma wizerunek dla firm produkujących dla konsumentów różne towary, jeszcze mniejsze dla firm usługowych, a najmniejsze dla firm z rynku dóbr półinwestycyjnych i inwestycyjnych. Można to ocenić porównując, jaki procent wartości firmy stanowi wartość marki.

Katalog życzeń
Jeżeli wizerunek jest zły, marketing firmy
jest nieefektywny. Bez wsparcia marketingowego firma nie może skutecznie wdrażać strategii biznesowej, a przez to nie realizuje
swojej wizji i celów. Nasuwa się tu następujący wniosek: aby firma mogła zaprogramować swój idealny wizerunek, prace trzeba rozpocząć od określenia wizji firmy. Strategia biznesowa to sposób realizacji wizji. Strategia
rynkowa wynika ze strategii biznesowej i jest
opisem sposobu działania firmy na rynku. Od
niej zależy marketing, który przygotowuje rynek do przyjęcia ofert firmy.
Marketing wykorzystuje wizerunek do oddziaływania na klientów i konsumentów.
Mechanizm ten wyjaśnia drugi powód kłopotów wizerunkowych wielu firm. Opis docelowego wizerunku może i w firmie istnieje, ale często jest katalogiem życzeń a nie spójnym systemem wartości wspierających firmę
w realizacji wizji i strategii biznesowej. Często w opisach firmy można spotkać pojęcia: nowoczesność, innowacyjność, dbałość
o klienta. Tylko w jaki sposób te zapisy wy-

różniają na rynku, co mówią o wyjątkowości
firmy i jej oferty? Wyróżnienie firmy wynika
z jej unikalnych kompetencji i umiejętności,
a nie z komunikatów marketingowych i reklamowych. Marki się nie ma, marką się jest
– co znaczy, że obietnice nie tylko muszą być
wyjątkowe i wyróżniające, ale i realizowane
w praktyce. Marka i dobry wizerunek występuje tam, gdzie klienci otrzymują i doceniają dostarczane im korzyści.
Trzeci powód problemów wizerunkowych wynika z braku zmian w strategii wizerunkowej przy następujących zmianach strategii biznesowej lub strategii rynkowej. Na dobrą sprawę każda zmiana w strategii firmy powinna skutkować zmianami w opisie docelowego wizerunku firmy. Inaczej wyobrażenie firmy o sposobie jej percepcji odnosi się
do zupełnie innych wartości, niż te zapisane
w strategii działania na rynku.

Niedoceniany wizerunek
Trzy główne powody problemów wizerunkowych to: brak opisu docelowego wizerunku i stałego monitorowania zmian, wize-

tematycznie odbiera firmie udziały rynkowe,
korzystając z dużo bardziej dopasowanego do
obecnych czasów wizerunku.
Wizerunek Lukas Banku zupełnie nie pasował do koncepcji banku uniwersalnego, jaki
miał właściciel firmy – Credit Agricole. Koncentracja na tanich kredytach konsumpcyjnych doprowadziła do rebrandingu i wprowadzenia na rynek marki Credit Agricole.
Bank obecnie bez problemów wprowadza bogatszy portfel produktów, rozszerza grupę docelowych klientów, stosuje nowe formy działania. Lukas Bank potrzebowałby niewspółmiernie większych środków, aby zmienić
swój wizerunek i nastawienie klientów. Zmiana marki była więc krokiem oczywistym.

Przejaw konkurencji
Zmiana Banku PEKAO jest z jednej
strony podporządkowaniem wizerunkowo
banku całej grupie UniCredit, ale z drugiej
strony z wypowiedzi przedstawicieli firmy wynika, że wizerunek banku był daleki od oczekiwań. Bank nie zmienia oferty, nie rewolucjonizuje swojego podejścia do bankowości.

PZU walczy z „molochem” i stereotypami narosłymi
wokół marki jeszcze za czasów komunizmu. Przez
dwadzieścia lat nie zdecydowano się na znaczące
ruchy w obszarze wizerunku, bo pozycja firmy była
bardzo silna. Jednak konkurencja światowych marek
systematycznie odbiera firmie udziały rynkowe
runek niedopasowany do wizji firmy, strategii biznesowej oraz rynkowej, a także brak
zmian zapisu docelowego wizerunku po
zmianach strategii biznesowej, strategii rynkowej.
Rozwiązanie powyższych problemów
wydaje się proste. W praktyce jednak wizerunek jest mocno niedoceniany – bo abstrakcyjny i trudno namacalny. Ale jeżeli opiszemy markę, jako wykorzystanie wizerunku
do osiągania celów biznesowych, okaże się,
że można mówić o zwrocie z inwestycji
w markę.
PKO BP zmieniło niedawno swoje logo
i slogan. Nie mówi już o sobie „Blisko Ciebie” tylko „Dzień dobry”. Łącząc kampanie
reklamowe produktów z nowymi wartościami i formami komunikacji, firma stara się dostosować do języka młodszych klientów.
PKO BP za konkurentów już nie ma szeregu polskich marek, a marki międzynarodowych liderów rynku bankowego w Europie.
To bardzo zmieniło kontekst i pozycję wizerunkową banku.
PZU walczy z „molochem” i stereotypami
narosłymi wokół marki jeszcze za czasów komunizmu. Przez dwadzieścia lat nie zdecydowano się na znaczące ruchy w obszarze wizerunku, bo pozycja firmy była bardzo silna.
Jednak konkurencja światowych marek sys-

Chce tylko zmienić sposób percepcji marki,
czyli zmienić swój wizerunek.
BZ WBK i Kredyt Bank, należące do
Santander, także zmienią swoją markę.
W żadnym kraju nie istnieją należące do Grupy Santander marki lokalne banków. Taka jest
polityka korporacyjna firmy i nie ma podstaw
sądzić, aby w naszym kraju było inaczej. Poza
tym jeden silny międzynarodowy bank walczący o pozycję lidera, jest lepszym rozwiązaniem, niż dwie lokalne marki ze średniej
półki.
Przytoczone przykłady z rynku finansowego można przyłożyć również do innych
branż. Kryzys finansowy na świecie przyspieszył tylko procesy na rynku bankowym,
uwydatnił słabości marek, przyśpieszył zmiany własnościowe. Zmiany wizerunkowe następują obecnie, ale i tak wcześniej czy później miały by miejsce. Zmiany są przejawem
coraz silniejszej konkurencyjności na rynku
bankowości w Polsce. Są także dowodem na
to, że stała dbałość o wizerunek i zarządzanie wizerunkiem ma wpływ nie tylko na postrzeganie firm, ale i na ich sukcesy rynkowe.
Jarosław Filipek
Dyrektor Generalny CODES Strategie
www.codes.pl
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Nowy właściciel
Funduszu Mikro
Fundusz Mikro, będący na polskim rynku już 17 lat, ma nowego właściciela.
100 procent udziałów nabyła Magdalena Dulczewska, posiadająca bogate
doświadczenie zawodowe w branży ﬁnansowej. Nowa właścicielka przez blisko
8 lat pełniła funkcje zarządcze w Funduszu Mikro. Dzisiaj planuje przywrócić
i rozwinąć jego działalność pożyczkową dla przedsiębiorstw z segmentu mikro i MSP.
Obecnie trwają intensywne prace przygotowawcze, w wyniku których już
w kwietniu zaoferowane im zostaną pierwsze kredyty do 50 tys. zł
d lutego 1995 roku, kiedy wypłacono pierwszy kredyt z Funduszu
Mikro, do 2010 roku, gdy zdecydowano o zawieszeniu działalności pożyczkowej, ponad 57 tys. przedsiębiorców otrzymało około 130,5 tys. kredytów.
Łączna wypłacona im kwota przekroczyła
1 mld zł.
Pożyczki z Funduszu Mikro dostępne były
dla małych firm, które z różnych powodów
miały utrudniony dostęp do kredytów bankowych. Dzisiaj segment mikroprzedsiębiorstw wciąż boryka się z trudnościami przy
pozyskiwaniu pożyczek. Dotacje z Unii Europejskiej na rozwój działalności niedługo się
skończą, więc nowy właściciel Magdalena Dulczewska nie ma wątpliwości, że ponowne uruchomienie kredytów w ramach Funduszu
Mikro może i w dzisiejszych czasach wspomóc rozwój działalności małych firm.
Magdalena Dulczewska przygotowuje
Fundusz Mikro do wznowienia działalności pożyczkowej. Centralne biuro powstaje
w Warszawie, a już na przyszły rok planowane
jest otwarcie dodatkowych 6 centrów sprzedażowych w największych miastach w Polsce.
Projekt wymaga więc dodatkowych środków,
które właścicielka Funduszu Mikro skutecznie pozyskuje od partnerów.
– Doświadczenie zdobyte przy zarządzaniu Funduszem Mikro i tworzeniu
FM Banku pozwala mi być spokojną o powodzenie tego projektu. Kontynuując tradycję Funduszu Mikro, pragnę zaproponować
drobnym przedsiębiorcom kredyty na uproszczonych zasadach. Zakup 100 proc. udziałów w Funduszu Mikro, a więc istniejącej już
struktury, pozwala mi na wyeliminowanie wielu problemów i dużych kosztów, jakie wiążą
się z tworzeniem struktur od podstaw, i skoncentrowaniu się na tym, co potrafię najlepiej,
a więc na rozwoju działalności pożyczkowej.
Bez tzw. „ryzyka początkującego” wchodzimy na rynek z wypracowaną silną marką i doświadczeniem Funduszu Mikro. Pozwoli
nam to skoncentrować się na zaspokajaniu
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Magdalena Dolczewska – absolwentka Wydziału Psychologii Carleton
Iniversity w Ottawie oraz zarządzania
finansami na Uniwersytecie Warszawskim. Karierę w finansach rozpoczęła
pracując jako menedżer ds. bankowości korporacyjnej w ING Barings
oraz jako szef działu/dyrektor marketingu ds. koordynacji oddziałów
w Citibanku. W latach 2000–2004
związana z Raiffeisen Bank Polska,
gdzie pełniła funkcję dyrektora ds.
sprzedaży i dystrybucji, dyrektora
pionu małych i średnich przedsiębiorstw, a następnie szefa bankowości
detalicznej i dyrektora banku. W 2004
roku została prezesem zarządu Funduszu Mikro i funkcję tę pełniła do
2006 roku. Do 2009 roku była wiceprezesem Funduszu Mikro i równolegle odpowiadała za proces tworzenia FM Banku, w którym objęła
funkcję I zastępcy prezesa zarządu.
Od 2012 roku posiada 100 procent
udziałów w Funduszu Mikro.

potrzeb po stronie przedsiębiorców i na rozwoju samego Funduszu Mikro – wyjaśnia
Magdalena Dulczewska.
Fundusz Mikro powstaje na bazie wcześniej istniejącej firmy o tej samej nazwie, założonej w 1994 roku przez Polsko-Amerykański Fundusz Przedsiębiorczości (PAEF)
jako wsparcie dla tworzących się wówczas licznie w Polsce małych firm. Duże zainteresowanie oferowanymi kredytami przyczyniło się
do dynamicznego wzrostu spółki i powstawania kolejnych placówek na terenie całego

kraju. Magdalena Dulczewska jest związana
z Funduszem Mikro od 2004 roku. Pełniąc
funkcję prezesa, odpowiadała za rozwój biznesowy spółki. W przeciągu kilku lat doprowadziła do trzykrotnego wzrostu aktywów firmy oraz czterokrotnie zwiększyła zyski spółki. W tym czasie pozyskała też znaczny kapitał na dalszy rozwój.
Funduszowi Mikro szybko udało się wypracować pozycję rozpoznawalnej na rynku
marki. W 2009 roku był już lepszym podmiotem spoza sektora bankowego, udzielającym pożyczek firmom z sektora mikro
i MSP. – Na tak dobre wyniki Funduszu Mikro od samego początku duży wpływ miała
atrakcyjna oferta przygotowana dla mikroporzedsiębiorców. Udało nam się wypracować unikalną formułę współpracy. Uproszczone procedury przyznawania kredytów
i partnerskie podejście do klientów były tym,
co doskonale sprawdziło się w pracy z właścicielami małych firm. Potrzebowali środków na rozwój działalności i my je im dostarczaliśmy. Wprowadzane przez nich unowocześnienia wspierały rozwój firm i pozwalały na spłatę zaciąganych kredytów
– opowiada Magdalena Dulczewska.
Z inicjatywy Magdaleny Dulczewskiej została podjęta decyzja o przekształceniu Funduszu Mikro w FM Bank. Ona też z sukcesem zajęła się negocjowaniem warunków
sprzedaży a następnie organizowaniem i zarządzaniem powstającym bankiem. Odpowiadała m.in. za wdrożenie nowej infrastruktury, procedur, pozyskanie tzw. licencji
operacyjnej na prowadzenie działalności
bankowej. Ponadto nadzorowała budowę zespołu oraz sieci dystrybucyjnej składającej się
z ponad 60 oddziałów, partnerów zewnętrznych, domów maklerskich.
Fundusz Mikro wejdzie ponownie na rynek z ofertą dla mikroprzedsiębiorców, bazując na silnej marce i doświadczeniu, lecz jak
podkreśla właścicielka wszystkich udziałów,
dopasowaną do dzisiejszych potrzeb kredytobiorców.
I
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Sektor IT rozwija skrzydła
Polski sektor IT ma się dobrze. Rodzime oraz zagraniczne ﬁrmy coraz
częściej inwestują w branżę IT w naszym kraju, przyczyniając się tym
samym do rozwoju ośrodków badań i nowych technologii. Co sprawia,
że przedsiębiorcy chętnie inwestują w polski sektor nowych
technologii i w jaki sposób mogą ﬁnansować podejmowane inicjatywy?
ak pokazuje raport Computerworld
TOP 200 z 2012 roku, polski rynek IT
w 2011 roku osiągnął wartość 31,3 mld
zł, co świadczy o 8-proc. wzroście
(2,3 mld zł) w porównaniu do roku ubiegłego. Największy wzrost został odnotowany
w sektorze sprzętu (57,5 proc. rynku), następnie usług IT (29 proc.) oraz oprogramowania (13,5 proc.). Dane pokazują również,
że połowa przedstawicieli sektora IT uważa
kondycję w branży za dobrą (44 proc.) oraz
bardzo dobrą (3 proc.), natomiast druga połowa za przeciętną (46 proc.). Perspektywy na
rok 2012 nie są tak optymistyczne, jak w roku
ubiegłym, jednak wskazują na dalszy wzrost
wartości polskiego rynku IT i oscylują w okolicach 4 proc.

J

Wsparcie finansowe IT
Rozwój odczuwalny w sektorze nowoczesnych technologii znajduje swoje odzwierciedlenie na rynku usług finansowych
wspierających IT, a dokładnie leasingu IT.
Dane Związku Polskiego Leasingu za 2011
rok oraz I kwartał 2012 roku potwierdzają dynamicznie zwiększający się udział tego sektora na tle pozostałych branż. Finansowanie inwestycji (sprzętu i oprogramowania)
leasingiem w 2011 roku osiągnęło poziom
605 mln zł, co przekłada się na 30-proc.
wzrost (cały rynek leasingu ruchomości urósł
w tym czasie o 15 proc.). Dynamika została
zachowana na podobnym poziomie w I kwartale 2012 roku, a finansowanie assetów IT
osiągnęło poziom 145 mln zł.
– Europejski Fundusz Leasingowy
w I kwartale 2012 roki sfinansował inwestycje przedsiębiorców w sprzęt IT oraz oprogramowanie na poziomie 26,2 mln zł, co przekłada się na 136-proc. wzrost w porównaniu
do analogicznego okresu roku ubiegłego. Wyniki potwierdzają zasadność zastosowanej
strategii długoterminowego budowania świadomości leasingowej przedsiębiorców dotyczącej rynku IT. Firmy coraz lepiej orientują
się, że leasingiem można sfinansować nie tylko zakup samochodu czy maszyn, ale również zakup sprzętu komputerowego, sieciowego, oprogramowania oraz innych nowoczesnych rozwiązań technologicznych
– twierdzi Arkadiusz Ziółkowski, odpowiedzialny za rynek nowoczesnych technologii
w Europejskim Funduszu Leasingowym.

Kadry
Można zaryzykować tezę, zgodnie z którą wzrost na rynku IT oraz w sektorach zapewniających finansowanie nowoczesnych
technologii nie byłby możliwy bez zdolnych
specjalistów. Dzięki nim Polska nie jest w cieniu innych krajów europejskich, ponieważ polscy programiści należą do światowej czołówki.
To oni są laureatami prestiżowych konkursów
organizowanych przez firmy technologiczne,
m.in. TopCoder czy Imagine Cup. W europejskich i światowych rankingach Polska
plasuje się w czołówce krajów atrakcyjnych
z punktu widzenia rozwoju przedsiębiorczości w sektorze IT.

Co na to UE?
Nie należy zapominać, że polscy przedsiębiorcy mogą także liczyć na wsparcie Unii
Europejskiej w zakresie udzielania funduszy na
rozwój sektora IT. W ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 8.2 („Wspieranie wdrażania elektronicznego

biznesu typu B2B”) umożliwia wykorzystanie
środków na zakup sprzętu technologicznego
oraz systemów informatycznych potrzebnych
do wdrażania nowoczesnych rozwiązań elektronicznego biznesu. Jednym ze sposobów finansowania projektu jest leasing. Dla firmy to
koszt kwalifikowany, który umożliwia finansowanie zarówno wkładu własnego, jak i całego projektu. Przed złożeniem wniosku przedsiębiorcy mogą uzyskać promesę leasingową,
która jest honorowanym przez PARP potwierdzeniem finansowania projektu. Wszyscy
zainteresowani dofinansowaniem projektów
w ramach działania 8.2 powinni zgłosić je do
PARP w okresie do 7 lipca 2012 roku.
– Przedsiębiorcy zdają sobie sprawę, że
inwestycje w IT podnoszą konkurencyjność
prowadzonego biznesu. Bardzo często skorzystanie z możliwości leasingu sprzętu i oprogramowania staje się dla nich sposobem zmodernizowania firmy, poprawy efektywności
i podniesienia jakości świadczonych usług
– podsumowuje Arkadiusz Ziółkowski. I

Fakty 37

GOSPODARKA

Niektóre raje podatkowe
uchylą rąbka tajemnicy
Od stuleci swoboda przepływu kapitału i lokowania pieniędzy za granicą
zapewniała uczciwym, ciężko pracującym obywatelom możliwość stabilnego
akumulowania oszczędności w oderwaniu od lokalnych uwarunkowań
politycznych, samowoli funkcjonariuszy państwowych i kryzysów gospodarczych,
które miewały miejsce w ich rodzinnych krajach
obliczu obecnej recesji ekonomicznej, właśnie ta wolność
przepływu kapitału i możliwość ochrony oszczędności
przed rosnącymi podatkami, stały solą w oku
Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Choć organizacji tej przyświecają szczytne cele wzrostu gospodarczego
i stopy życiowej obywateli, to kryzys uczynił
z OECD kartel zadłużonych, pogrążonych
w ekonomicznej stagnacji państw o wysokich
podatkach. Nie bez powodu liderzy OCED
obawiają się, że jeśli ich obywatele zachowają
wolność wyboru domicylu podatkowego, to
kluczowi członkowie OECD będą systematycznie tracić podatników na rzecz mniejszych
państw o bardziej atrakcyjnych systemach podatkowych.
W ostatnich latach OECD poświęciła
dużo uwagi analizie systemów podatkowych
poszczególnych państw w celu identyfikacji
tzw. „rajów podatkowych”, zaś wspólny głos
krajów OCED stał się narzędziem nacisku na
„raje podatkowe”, aby ograniczyły korzyści
podatkowe oferowane inwestorom zagranicznym.
W swoich opracowaniach eksperci OECD
opracowali i skodyfikowali całą nowomowę
służącą analizie systemów podatkowych, nie
bez powodu wychodząc z założenia, że kontrola nad językiem zawsze zapewnia kontrolę nad efektem dyskusji.
Zgodnie terminologią OCED, kraje mające systemy podatkowe niepokojąco konkurencyjne wobec dużych członków OCED,
zostały ochrzczone mianem „krajów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową”,
a wywieranie nacisku na kraje o atrakcyjnych
systemach podatkowych zostało nazwane
„działaniami na rzecz wypracowania środków
ograniczających zakłócenia wywołane przez
szkodliwą konkurencję podatkową o negatywnych skutkach dla decyzji inwestycyjnych i finansowych”.
Tego rodzaju nowomowa nie tyle opisuje rzeczywistość, co ją kształtuje, uniemożliwiając użytkownikom języka dokonywanie
normalnych wyborów, bo i kto z nas byłby
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zwolennikiem konkurencji „szkodliwej” albo
kto by się sprzeciwiał „ograniczaniu zakłóceń”?

Czarna lista
W kwietniu 2009 roku OCED opublikowała „czarną listę” i „szarą listę” krajów,
które nie prowadzą wymiany informacji
z państwami trzecimi w sprawach podatkowych. Na „liście czarnej” znalazły się Kostaryka, Filipiny i Malezja, a na „liście szarej” kilkadziesiąt rajów podatkowych. Kraje
znajdujące się na „czarnej liście” i „szarej li-

ności, są w istocie jednostronnymi aktami bezwarunkowej kapitulacji „rajów podatkowych”
wobec zagranicznych administracji podatkowych.
TIEA nie tylko przewidują przekazywanie informacji przez administrację publiczną
„rajów podatkowych”, ale i zawierają zastrzeżenie, że jeżeli informacje będące w posiadaniu właściwego organu Strony proszonej o pomoc są niewystarczające do wykonania wniosku o udzielenie informacji, Strona proszona o pomoc zastosuje wszelkie odpowiednie środki gromadzenia informacji nie-

Państwom znajdującym się na „czarnej liście”
i „szarej liście” zaoferowano jednak nie tylko
baty, ale również i marchewkę w postaci
możliwości przejścia na „białą listę” pod
warunkiem podpisania z innymi państwami
co najmniej dwunastu umów o wymianie
informacji podatkowych (TIEA)
ście” OECD zostały postawione pod pręgierzem wspólnoty międzynarodowej i pozwoliły się zepchnąć do głębokiej defensywy
na polu public relations, kompletnie zaskoczone przez rozmach działań OECD i rozgłos, który im towarzyszył.
Państwom znajdującym się na „czarnej
liście” i „szarej liście” zaoferowano jednak nie
tylko baty, ale również i marchewkę w postaci
możliwości przejścia na „białą listę” pod warunkiem podpisania z innymi państwami co
najmniej dwunastu umów o wymianie informacji podatkowych (TIEA). OECD opracowała specjalny standard tego rodzaju
umów.
Nie wchodząc w tym miejscu w szczegółową egzegezę różnych typów klauzul stosowanych TIEA, które w zależności od ustaleń między stronami mogą wprowadzać wymianę informacji na żądanie, albo automatycznie, albo spontanicznie, uznać należy, że
umowy tego typu, pomimo złudnej wzajem-

zbędne dla dostarczenia wnioskowanych informacji właściwemu organowi Strony wnioskującej, mimo że informacje te nie są potrzebne Stronie proszonej o pomoc dla własnych celów podatkowych.
Do celów stosowania TIEA „raje podatkowe” zobowiązane są do pozyskiwania
informacji od swoich banków, innych instytucji finansowych oraz od wszelkich osób,
w tym przedstawicieli i zarządców, działających w charakterze pełnomocnika lub powiernika.
Z drugiej strony, TIEA mają znacznie
węższy zakres regulacji niż umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (DTA).
DTA są dla inwestorów zagranicznych zdecydowanie bardziej korzystne niż TIEA, ponieważ zawsze oferują inwestorom zagranicznym rozmaite korzyści podatkowe związane np. z zasadami wypłaty dywidend, odsetek, wynagrodzeń, zysków z działalności gospodarczej. W ślad za tym DTA wymuszają

GOSPODARKA
również pewną wymianę informacji, ale najczęściej odbywa się ona w znacznie węższym
zakresie niż w wypadku TIEA (aczkolwiek należy też zauważyć światowy trend do renegocjowania DTA w celu wprowadzania do
nich klauzul o automatycznej wymianie informacji, co ma zbliżony efekt do zawierania
umów typu TIEA).

Raje podatkowe wobec umów TIEA
W chwili obecnej wszystkie państwa objęte badaniem OECD zostały zdjęte z „czarnej listy”, co oznacza, że każde z nich podjęło zobowiązanie do zawarcia minimum
dwunastu umów o wymianie informacji podatkowej.
Większość rajów podatkowych starała się
chronić swoją niezależność, spełniając standard poprzez zawieranie umów TIEA między sobą oraz z innymi państwami o peryferyjnym znaczeniu. Aż trzydzieści siedem rajów podatkowych zawarło umowy o wymianie informacji podatkowych z sześćdziesięcioma tysiącami Eskimosów zamieszkałymi na Grenlandii (szczególnie takie raje podatkowe, gdzie Eskimosów nie widziano od czasów kiedy wymarły mamuty).
Natomiast z taką potęgą finansową, jak
Wyspy Owcze, TIEA zawarły dwadzieścia
trzy raje podatkowe. Powstały więc przedziwne łańcuchy umów na mocy których np.
Liechtenstein wymienia informacje z Monako, Monako z Andorą, Andora z Wyspami Owczymi, itd.
Tego rodzaju humorystyczne akcenty
nie powinny jednak przysłaniać pewnej zasadniczej tendencji, jaką jest wyraźny podział
rajów podatkowych na dwie grupy.

Raje podatkowe prowadzące
rzeczywistą kooperację z krajami OECD
Pierwsza z nich to najstarsze i najbogatsze raje podatkowe, wywodzące się z dawnych
kolonii brytyjskich, takie jak Brytyjskie Wyspy
Dziewicze, Kajmany, Bahamy, Bermudy,
Jersey, Guersney czy Isle of Man. Choć ich
systemy podatkowe nie uległy zasadniczym
przeobrażeniom i wciąż oferują one inwestorom całkowitą wolność od podatku dochodowego albo bardzo korzystne zasady poboru CIT, to jednak podjęły współpracę z rządami krajów OCED w zakresie wymiany informacji podatkowych oraz ujawniania rzeczywistych beneficjentów struktur korporacyjnych.
Raje podatkowe z pierwszej grupy nie poprzestają na zawarciu dwunastu TIEA i chętnie zawierają kolejne. Dzieje się tak nawet
w wypadkach, gdzie zawarcie podobnych
umów urąga elementarnym standardom nie tylko przyzwoitości, ale i praw człowieka. Przykładowo, Brytyjskie Wyspy Dziewicze, Bermudy,
Bahamy i Kajmany zawarły umowy o wymianie
informacji podatkowych z Chińską Republiką Ludową, zaskakując swoją decyzją dziesiątki tysięcy chińskich biznesmenów, którzy
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chronili tu swój dobytek przed zakusami władzy ludowej.
Jednocześnie „raje podatkowe” z tej grupy wymuszają na lokalnych bankach i administratorach spółek zbieranie bardzo dużej liczby danych o klientach (zakres i szczegółowość tych informacji zdecydowanie
przekracza analogiczne oczekiwania polskich banków, prawników i księgowych) oraz
łatwo udostępniają zebrane w ten sposób informacje na życzenie zagranicznych organów
administracji.
Co prawda kraje takie wciąż oferują
bardzo wysoki poziom sądownictwa, ale
umowy o wymianie informacji w sprawach
podatkowych są tak skonstruowane, że zagraniczny podatnik nie jest w stanie bronić się
przed bezprawiem urzędniczym poprzez odwołanie do lokalnych sądów w raju podatkowym. Typowe klauzule TIEA przewidują
bowiem, że nie można odrzucić wniosku
o udzielenie informacji z tego powodu, że zobowiązanie podatkowe, którego on dotyczy,
zostało zakwestionowane. TIEA stanowią
również, że informacje będą wymieniane
bez względu na to, czy sprawa będąca przedmiotem dochodzenia mogłaby zostać uznana za przestępstwo zgodnie z ustawodawstwem Strony proszonej o pomoc, gdyby wystąpiła na jej terytorium. Natomiast prawa
i środki ochrony zagwarantowane osobom
przez ustawodawstwo lub praktykę administracyjną Strony proszonej o pomoc będą
nadal stosowane, o ile nie ograniczają one
nadmiernie lub nie opóźniają efektywnej
wymiany informacji.

Raje podatkowe, których współpraca
z OECD jest teoretyczna
Druga grupa „rajów podatkowych” to
państwa, która zawierają porozumienia zgodne ze standardem OECD, ale nie są w stanie
przekazać żadnych informacji na temat działalności spółek i rzeczywistych beneficjentów
spółek, ponieważ ich procedury zbierania
i przetwarzania takich informacji nie istnieją, albo są mało efektywne. Należą do nich
m.in.: Wyspy Marshalla, Anguilla, Samoa,
Kostaryka, Panama, Gwatemala, Saint Kitts
i Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent i Grenadyny. Przede wszystkim do grupy tej zaliczają
się jednak tradycyjne amerykańskie raje korporacyjne takie jak stan Delaware czy stan
Wyoming.
Warto jednak też dodać, że wiele jurysdykcji w ogóle nie stanowiło przedmiotu badania OECD i w związku z tym nie znajduje się na „czarnej liście”, chociaż nie przyjęło na siebie żadnych zobowiązań do wymiany informacji w sprawach podatkowych. Są
też takie terytoria, które chętnie oferują swoje usługi finansowe i korporacyjne cudzoziemcom, ale nie są w stanie nawet prowadzić
rozmów z OECD ze względu na skomplikowany status międzynarodowy (m. in. Turecka Republika Cypru Północnego, Naddnie-
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strzańska Republika Mołdawska). W typowych okolicznościach trudno jest jednak
traktować tego rodzaju oferty w poważny sposób z uwagi na niski poziom stabilności politycznej i prawnej oraz brak wiarygodnego
i niezależnego systemu sądowego, za wyjątkiem Anjouan – terytorium autonomicznego
Unii Komorów – które oferuje bardzo dobrze
rozwinięty sektor usług offshore.

Jakie szanse TIEA pozostawiają
podatnikom?
Choć światowy trend do zawierania
TIEA kreśli przyszłość podatkowych ekspatów w bardzo czarnych barwach, to tak na-

informacji podlegających ochronie prawnej
lub informacji ujawniających jakąkolwiek tajemnicę handlową, gospodarczą, przemysłową lub zawodową, albo jakikolwiek tryb
działalności przedsiębiorstwa.
Ponadto właściwy organ Strony proszonej o pomoc może odmówić pomocy, m.in.:
w wypadku jeśli Strona wnioskująca nie wykorzystała na swoim terytorium wszelkich dostępnych środków w celu uzyskania informacji,
z wyjątkiem przypadku, w którym zastosowanie tych środków pociągałoby za sobą niewspółmierne trudności lub ujawnienie żądanej
informacji byłoby sprzeczne z porządkiem publicznym.

Choć światowy trend do zawierania TIEA kreśli
przyszłość podatkowych ekspatów w bardzo
czarnych barwach, to tak naprawdę TIEA pozostają
na chwilę obecną bardziej planem na przyszłość
niż gotowym do użycia narzędziem.
Przypuszczalnie przejście z fazy planów do fazy
realizacji, to horyzont co najmniej kilkunastu lat
prawdę TIEA pozostają na chwilę obecną bardziej planem na przyszłość niż gotowym do
użycia narzędziem. Przypuszczalnie przejście
z fazy planów do fazy realizacji, to horyzont
co najmniej kilkunastu lat.
Przede wszystkim należy mieć na względzie, że nieliczne raje podatkowe posiadają
wystarczająco dużo informacji o finansach
swoich spółek, aby być w stanie odpowiadać
merytorycznie na nadchodzące zapytania.
Tymczasem zgodnie z regułami TIEA, strona proszona o pomoc nie jest zobowiązana
do udzielenia informacji, które nie znajdują
się w posiadaniu jej organów, lub też nie znajdują się w posiadaniu osób pozostających
w ich właściwości miejscowej lub nie są
możliwe do uzyskania przez te osoby.
Ponadto z pewnymi wyjątkami obowiązuje zasada, iż TIEA nie nakładają na Stronę proszoną o pomoc obowiązku udzielenia

Wszystko to powoduje, że na chwilę
obecną w oparciu o TIEA nie jest prowadzona
prawie żadna wymiana konkretnych, przydatnych informacji w sprawach podatkowych.
Ponadto odpowiednie ukształtowanie struktur korporacyjnych przy jednoczesnym wykorzystaniu podmiotów z kilku rajów podatkowych jest w stanie skutecznie zapobiec
możliwości pozyskania i ekstrakcji jakichkolwiek informacji przy wykorzystaniu TIEA.

Robert Nogacki
jest radcą prawnym,
twórcą Kancelarii Prawnej Skarbiec,
która specjalizuje się w międzynarodowej
optymalizacji podatkowej.

Co przewiduje opracowany przez OECD standard umowy o wymianie informacji
w sprawach podatkowych?
Na mocy TIEA umawiające się państwa zobowiązują się udzielać sobie pomocy
poprzez wymianę informacji, które mogą mieć istotne znaczenie m.in.: dla określenia, wymiaru i poboru podatków, dla windykacji i egzekucji zaległości podatkowych,
dochodzenia w sprawach podatkowych lub ścigania w sprawach przestępstw podatkowych.
W szczególności na podstawie TIEA strony zobowiązują się do przekazywania:
- informacji dotyczących prawnych i rzeczywistych właścicieli spółek, spółek osobowych, fundacji i innych osób, łącznie z informacjami o wszystkich takich osobach
tworzących łańcuch właścicielski;
- w przypadku fundacji – informacji o fundatorach, członkach rady fundacji i beneficjentach;
- w przypadku funduszy powierniczych (trustów) – informacji o osobach powierzających majątek, powiernikach, opiekunach, promotorach i beneficjentach.
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Zielone światło dla
zielonego budownictwa
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
przedstawił projekt programu dopłat do budowy domów
energooszczędnych. Dopłaty mają zrekompensować budującym część
nakładów na rozwiązania zmniejszające zapotrzebowanie na energię
maju 2012 roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW)
zaprezentował projekt nowego
programu dopłat do kredytów dla osób ﬁzycznych, które zamierzają wybudować energooszczędny dom albo kupić od dewelopera dom lub mieszkanie o wysokim standardzie energetycznym. Okres obowiązywania programu przewidywany jest na lata
2013–2018, a jego planowany budżet wynosi 300 mln zł. Celem programu ma być
wsparcie budownictwa energooszczędnego
w Polsce i uniknięcie emisji około 50 tys. ton
CO2 rocznie.

W

Większa dostępność
– Projekt dopłat NFOŚiGW jest pozytywnie odbierany przez deweloperów i inwestorów, ponieważ może zwiększyć zainteresowanie mieszkaniami i domami o wysokim standardzie energetycznym – mówi Wojciech Wachacki, partner w kancelarii Squire
Sanders Święcicki Krześniak. – Budynki energooszczędne wymagają większych nakładów
inwestycyjnych. W budownictwie komercyjnym
są już standardem. Natomiast w budownictwie mieszkaniowym najważniejszym elementem decydującym o decyzji zakupowej
wciąż jest cena. Dopłaty NFOŚiGW spowodują, że domy i mieszkania energooszczędne będą bardziej dostępne – dodaje Wojciech
Wachacki.
Jak podaje NFOŚiGW wysokość dopłat
z programu może wynieść od 10 tys. zł do 40
tys. zł, w zależności od tego, czy będzie to
mieszkanie czy dom jednorodzinny oraz jaki
będzie jego standard energetyczny, czyli
osiągnięty wskaźnik zapotrzebowania budynku lub mieszkania na energię użytkową do
ogrzewania. W przypadku mieszkania kwota dopłaty przewidziana jest w granicach od
10 tys. zł do 15 tys. zł, natomiast w przypadku
domów od 20 tys. zł do 40 tys. zł. Według szacunków NFOŚiGW koszt budowy energooszczędnego domu jest wyższy o około 100
tys. zł. Częściowo koszt ten zwraca się w trakcie użytkowania, ponieważ wydatki na ogrzewanie domu energooszczędnego to 900 zł
rocznie, podczas gdy na ogrzanie domu

Według szacunków NFOŚiGW koszt budowy
energooszczędnego domu jest wyższy
o około 100 tys. zł. Częściowo koszt ten
zwraca się w trakcie użytkowania
zbudowanego w technologii tradycyjnej trzeba wydać 6200 zł rocznie.

Unijne regulacje
– Większa efektywność energetyczna
budynku niekoniecznie musi wiązać się
z dużo wyższymi nakładami inwestycyjnymi
– przekonuje Jolanta Lessig, kierownik komunikacji marketingowej na Europę w NSG
Group i dodaje: Można ją zapewnić projektując budynek z wykorzystaniem przeszkleń, wykonanych ze szkła o odpowiednich
parametrach, co zapewni wysoki poziom
oświetlenia światłem dziennym, bardzo dobrą ochronę przed słońcem oraz wysoką izolacyjność cieplną. Dzięki temu ilość energii
zużywanej na sztuczne oświetlenie, ogrzewanie i klimatyzację budynku ulegnie znacznemu obniżeniu.

Autorzy nowego programu dopłat do kredytów zakładają, że zostanie nim objętych około 16 tys. domów i mieszkań o wysokim standardzie energooszczędności. Program pozwoli
też zgromadzić kompetencje potrzebne do budowy budynków o niemal zerowym zużyciu
energii, niezbędne z uwagi na unijne regulacje. – Zgodnie z dyrektywą o charakterystyce
energetycznej budynków (2010/31/UE), od
stycznia 2021 roku wszystkie nowe budynki
będą musiały wykazywać się niemal zerowym
zużyciem energii, zaś energia niezbędna do
eksploatacji budynków powinna pochodzić
w znacznym stopniu ze źródeł odnawialnych
– dodaje Wojciech Wachacki.
Kancelaria Squire Sanders
Święcicki Krześniak sp.k.
www.squiresanders.com
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Polskie gminy a energia
z odpadów komunalnych
Śmieci są niegroźnym dla środowiska naturalnego paliwem dającym ciepło.
Do roku 2014 Polska wybuduje sześć dużych spalarni odpadów. Ich łączna
wydajność to ponad 1 mln ton śmieci rocznie. Jeśli zostaną zbudowane,
pozwolą zaoszczędzić około miliona ton węgla rocznie, dysponując
sumaryczną mocą źródeł ciepła i energii elektrycznej na poziomie 500 MW
Cezary Tomasz Szyjko
szystko co nowe i nieznane zawsze budziło i budzi obawy. Nie
inaczej jest w przypadku instalacji termicznego przekształcania odpadów zwanych najprościej spalarniami. Obawy o prawidłowe funkcjonowanie,
o oddziaływanie na zdrowie ludzi i środowisko, o bezpieczeństwo zamieszkujących w pobliżu osób zawsze towarzyszyły budowie
tego typu instalacji. Jest rzeczą oczywistą, że
każdy z nas chciałby żyć w czystym, bezpiecznym środowisku, mając pewność, że nic
mu nie zagraża.
W potocznym rozumieniu za odpady
uznaje się wszystkie przedmioty, substancje
i materiały, które nie będą wykorzystane
przez użytkownika, których trzeba się pozbyć.
Okazuje się jednak, że wiele odpadów, które
są uważane za nieprzydatne zgodnie z tą definicją, można wykorzystać w innym miejscu
lub po pewnym czasie. Np. popioły i żużle
w miejscu powstawania (kotłownie, elektrownie) są uznawane za odpady, ale mogą
być materiałem użytecznym w zakładach produkujących różne elementy budowlane. Odpady należy więc definiować jako „przedmioty
oraz substancje stałe, a także niebędące ściekami substancje ciekłe powstające w wyniku
prowadzonej działalności gospodarczej lub
bytowania człowieka i nieprzydatne w miejscu i czasie, w którym powstały”.
Większość odpadów trafia do środowiska, wpływając negatywnie na jego stan.
Należy pamiętać, że oddziaływanie na środowisko występuje nie tylko na etapie „usuwania” odpadu, ale także na każdym etapie
„życia produktu”, prowadzącym do powstania tego odpadu. Mówimy wówczas o cyklu życiu danego produktu, tzw. LCA (Life
Cycle Assessment). Dlatego już na etapie produkcji warto zaplanować postępowanie z odpadem.

W

Proces spalania odpadów
Odpady komunalne charakteryzują się
bardzo złożonym składem chemicznym oraz
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W rozwiniętych krajach UE, a także
w Szwajcarii i Norwegii, pracuje obecnie
ponad 400 instalacji odzyskujących energię
z odpadów komunalnych. Posiadają one już
ponad stuletnią tradycję, a ich dynamiczny
rozwój nastąpił w latach 60. ubiegłego wieku
różnorodnymi formami. Najczęściej spala się
je w piecach rusztowych wyposażonych w instalacje do odzysku energii. Odpady komunalne charakteryzują się specyficznym heterogennym składem. Zmiany właściwości
technologicznych tych odpadów zależą między innymi od rodzaju zabudowy miejskiej,
nasycenia ich obiektami usługowymi oraz innymi obiektami niemieszkalnymi, techniczno-sanitarnego wyposażenia budynków,

a zwłaszcza od sposobu ich ogrzewania, pory
roku, posiadania przydomowego ogródka
i wielu innych czynników. W ich skład wchodzą substancje toksyczne, palne, wybuchowe,
czynne biologicznie, zakażone mikroorganizmami chorobotwórczymi, o znacznej ilości
ołowiu oraz innych metali ciężkich, związków
chloru itp.
Proces spalania odpadów komunalnych
jest trudny do kontrolowania. Ich zróżnico-
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wane własności wpływają na znaczne fluktuacje temperatury oraz niestabilne właściwości kaloryczne. Może to doprowadzić do
niepełnego spalenia, co w konsekwencji zagraża środowisku naturalnemu. Odpady komunalne poddawane termicznej utylizacji stanowią około 30 proc. produkowanych odpadów. Są to odpady po wcześniejszej segregacji, nienadające się do dalszego przetwarzania. Wartość kaloryczna śmieci pozwala
na spalenie bez konieczności dodawania
paliw konwencjonalnych. Jedynym momentem, gdy trzeba dodać oleju, gazu czy innych
wysoko kalorycznych substancji, jest start
pieca i osiągnięcie pożądanej temperatury
+/-950°C.

Wymiar europejski
W rozwiniętych krajach UE, a także
w Szwajcarii i Norwegii, pracuje obecnie ponad 400 instalacji odzyskujących energię z odpadów komunalnych. Posiadają one już ponad stuletnią tradycję, a ich dynamiczny
rozwój nastąpił w latach 60. ubiegłego wieku. Spalając łącznie około 70 mln ton odpadów komunalnych rocznie, są niezbędne, aby
spełnić wymagania prawa wspólnotowego
w zakresie gospodarki tego rodzaju odpadami.
Zachowując wymaganą prawnie hierarchię
postępowania z odpadami i dając absolutny
priorytet recyklingowi materiałowemu i organicznemu, stwarzają możliwość odejścia od
prawnie wymuszanej, najbardziej prymitywnej metody zagospodarowywania odpadów,
stwarzającej największe zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzi, jaką jest ich składowanie. Jednocześnie odzyskują marnotrawiony przez składowanie wysoki potencjał
energii zawartej w odpadach, energii o cechach wytwarzanej w źródle odnawialnym.
W nowych krajach, w tzw. UE12, spalarni
jest nadal bardzo mało. W Polsce tylko jedna, w Warszawie, pracująca od około 11 lat
i spalająca w skali roku jedynie 40 tys. ton odpadów. Krajowe dokumenty strategiczne dla
rozwoju gospodarki odpadami jednoznacznie potwierdzają konieczność uzupełnienia
spalarniami istniejących systemów zagospodarowania odpadów komunalnych. Przyjęty uchwałą Rady Ministrów krajowy plan gospodarki odpadami, zarówno w wersji na rok
2010, obecny na rok 2014 i na kolejne lata niezbicie ten fakt uzasadnia. Bez zaistnienia spalarni śmieci w dużych miastach czy regionach
kraju nie spełnimy wymagań prawa wspólnotowego w zakresie postępowania z odpadami. Potwierdza to także szereg innych
dokumentów o znaczeniu strategicznym dla
rozwoju kraju, w tym przyjęty przez Radę Ministrów w listopadzie 2009 roku dokument
„Polityka energetyczna Polski do 2030 roku”.
Zgodnie z jego założeniami rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii,
w tym wsparcie rozwoju technologii oraz budowy jednostek wytwórczych do pozyskiwania energii odnawialnej z odpadów komu-

nalnych zawierających frakcje ulegające biodegradacji, jest jednym ze strategicznych celów polskiej energetyki. Ich udział w naszych
odpadach wynosi średnio około 50 proc.
masy.
Odpowiedzią na realizację tak nakreślonej strategii jest przede wszystkim podjęty
w 2006 roku Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007–2013, który
w tzw. 2. osi programowej przewidział około 5 mld zł na rozwój krajowych systemów zagospodarowania odpadów komunalnych,
w tym budowę spalarni odpadów komunalnych w dużych miastach i regionach Polski,
nadając im poprzez wpisanie na tzw. listę indykatywną charakter priorytetowy.
W ten sposób rozpoczął się trwający już
około 6 lat intensywny proces dochodzenia
do wymaganych prawem wspólnotowym
standardów w dziedzinie gospodarki odpadami. Statystyki wyraźnie wskazują, że polska gospodarka odpadami komunalnymi
wciąż lokuje się w grupie outsiderów, jeśli spojrzeć na ranking krajów UE27 w tej dziedzinie. Ranking daje bezpośredni obraz tego, jak
w danym kraju UE traktowana jest ochrona
powierzchni ziemi, jednego z najistotniejszych
komponentów naszego środowiska, wszak
właściwa, zgodna z hierarchią prawa wspólnotowego gospodarka odpadami komunalnymi wprost o tym decyduje. Śmieci porzucone w przydrożnych rowach, w lasach i spalane w piecach domowych niestety nadal to
unaoczniają.

Aktualnie w Polsce udział recyklingu sięga 20 proc., składowanie oscyluje na poziomie
około 80 proc., a udział spalania ma symboliczny niemal wymiar – wynosi 0,4 proc.,
dzięki jedynej w kraju warszawskiej spalarni,
realizującej odzysk energii z odpadów zlokalizowanej na prawym brzegu Wisły na terenie
dzielnicy Targówek. Na marginesie trzeba
dodać, że spalarnia ta spełnia wszystkie najostrzejsze normy prawa UE w zakresie spalania
odpadów, a jedynie około 8 proc. mieszkańców Warszawy ma świadomość jej istnienia.
Krajowa monokultura w zakresie zagospodarowania odpadów jest znaczącym zagrożeniem nie tylko dla środowiska, lecz
także dla niewypełnienia przez polskie gminy zobowiązań wynikających z mocy prawa,
a dotyczących redukcji składowania tzw.
odpadów ulegających biodegradacji – stanowiących bezpośrednie źródło metanu tworzącego się w bryle składowiska na skutek beztlenowego rozkładu tego rodzaju frakcji odpadów. Warto przypomnieć, że z dniem 16 lipca 2010 roku powinniśmy byli uzyskać 25
proc. redukcji masy tego rodzaju odpadów,
z dniem 16 lipca 2013 roku efekt ten ma wynosić 50 proc., a w roku 2020 –aż 65 proc. Bez
wybudowania spalarni odpadów i wpisania
ich w nowoczesne ramy zagospodarowywania odpadów, wyposażonych w rozbudowane systemy recyklingu i odzysku odpadów,
efektu tego nie da się uzyskać, szczególnie na
terenie dużych polskich miast i skupionych
wokół nich regionów.

Eurokultura gospodarowania
śmieciami

Rynek polskich spalarni

Zasadniczym kryterium dla określenia tak
rozumianej środowiskowej jakości stosowanych metod gospodarki odpadami w państwach UE jest udział recyklingu w zagospodarowywanej w danym kraju masie odpadów komunalnych – najwyżej ulokowanego
w hierarchii postępowania z odpadami, a następnie udział ich spalania. O najbardziej prymitywnym postępowaniu świadczy udział
składowania odpadów, jednego z bardziej
znaczących źródeł zagrożenia dla efektu cieplarnianego – poprzez niekontrolowaną emisję metanu, stwarzającego ponadto istotne zagrożenia dla jakości wód powierzchniowych
i gruntowych oraz zagrożenia dla krajobrazu i higieny komunalnej środowisk wokół składowisk usytuowanych.
W państwach takich jak Niemcy, Holandia, Austria, Szwecja, Dania, Belgia składowanie nieprzetworzonych odpadów komunalnych zostało kilka, a nawet już kilkanaście lat temu (Dania), niemal całkowicie wyeliminowane, a recykling i spalanie idą „ręka
w rękę”, wzajemnie sobie nie przeszkadzając,
a wręcz odwrotnie, wzajemnie koegzystując.
Na średni udział recyklingu w krajach UE27
wynoszący 42 proc., spalania – 20 proc., składowania – nadal 38 proc. „pracują” głównie
nowe kraje członkowskie UE.

Dynamiczny rozwój krajowych projektów
budowy instalacji dla odzysku energii z odpadów rozpoczął się na przełomie lat 2006
i 2007, wraz z powstaniem tzw. listy indykatywnej projektów indywidualnych, przypisanej do II osi programowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007–
2013. Zaplanowano wówczas budowę 12 spalarni o łącznej wydajności 2,415 mln ton rocznie, jednak życie szybko zweryfikowało te plany. Wymagająca i profesjonalna dokumentacja projektu, zawierająca obszerne studium wykonalności, zgodną z prawem analizę w zakresie oceny oddziaływania na środowisko, konsultacje społeczne oraz uzyskanie
najważniejszego dokumentu, jakim była decyzja środowiskowa, przerosły siły i zamiary kilku wpisanych na tę listę projektów. Nie
podołali temu: Olsztyn, Katowice (w planach
były 2 spalarnie) oraz Gdańsk, a projekt warszawski zmienił swoją formułę i zrezygnował
z ubiegania się o fundusze UE. Projekty
dla Łodzi oraz Koszalina otrzymały szansę
w ograniczonym zakresie, w postaci tzw. listy rezerwowej.
Do fazy przetargowej, aktualnie toczącej
się na różnym poziomie zaawansowania, dotarło zatem tylko 6 projektów, dla: Krakowa,
Poznania, Bydgoszczy z Toruniem, Szczecina, Białegostoku oraz Konina, co może
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pozwolić wybudować spalarnie o łącznej
wydajności około 1 mln ton rocznie. Jeśli doliczyć do tego realizowane plany budowy spalarni odpadów dla m.st. Warszawy, o wydajności 350 tys. ton rocznie, można uznać, że
ambitne, podjęte w 2007 roku plany budowy
spalarni, udaje się obecnie realizować z około 50-procentową skutecznością. Wynik ten
na pewno nie jest imponujący, ale jak na kraj
o znikomej tradycji w tym zakresie, całkiem
dobry, zakładając, że wszystkie znajdujące się
w fazie przetargowej projekty dotrą szczęśliwie do podpisania kontraktu i ostatecznego
rozpoczęcia budowy.

Lokalne plany gospodarki odpadami
Kolejnym obowiązkiem gminy jest opracowanie gminnego planu gospodarki odpadami. Taki plan obejmuje odpady komunalne powstające na obszarze danej gminy, jak
również te, które są przywożone na jej obszar.
Koniecznie w planie trzeba uwzględnić odpady komunalne ulegające biodegradacji
oraz odpady niebezpieczne zawarte w odpadach komunalnych. Plany gospodarki odpadami mają realizować cele założone w polityce ekologicznej państwa oraz stworzyć odpowiednią sieć instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów. Dlatego

niczny, PCB (polichlorowane bifenyle, występujące głównie w olejach elektroizolacyjnych wykorzystywanych w transformatorach i kondensatorach, też jako dodatki do farb
i lakierów), azbest, odpady medyczne i weterynaryjne, oleje odpadowe, baterie i akumulatory. Z kolei gminny plan gospodarki odpadami obejmuje odpady komunalne powstające na obszarze danej gminy oraz przywożone na jej obszar z uwzględnieniem odpadów komunalnych ulegających biodegradacji oraz odpadów niebezpiecznych zawartych w odpadach komunalnych.

Wnioski dla Polski
Aktualnie realizowane projekty budowy
spalarni w sześciu polskich miastach, już teraz odgrywające rolę swego rodzaju lokomotyw, w najbliższej przyszłości będą spełniać kolejne funkcje. Ich budowa, a następnie eksploatacja, pozwoli obniżyć poziom
krajowej monokultury zagospodarowywania
odpadów opartej na ich składowaniu, a jednocześnie istotnie przyczyni się do skutecznej realizacji celów redukcji masy składowanych odpadów ulegających biodegradacji, czego efekty oczekiwane są po 16 lipca
2013 roku (50 proc. redukcji) i w 2020 roku
(65 proc.).

W Polsce na mocy wydanego w 2010 roku
rozporządzenia Ministra Środowiska 42 proc.
energii elektrycznej, odzyskanej i przetworzonej
z energii zawartej w odpadach, ma charakter
odnawialny. Wkrótce przepis ten stanie się jeszcze
bardziej elastyczny i stworzy możliwość zaliczenia
do grupy źródeł odnawialnych także odzysk energii
z innych niż komunalne rodzajów odpadów
plany gospodarki odpadami określają m.in.
opis aktualnego stanu gospodarki odpadami,
cele w zakresie gospodarki odpadami z podaniem terminów ich osiągania, prognozowane zmiany w zakresie wytwarzania i gospodarowania odpadami, zadania, których realizacja zapewni poprawę sytuacji w zakresie gospodarowania odpadami, system gospodarowania odpadami, system monitoringu
i sposób oceny realizacji celów w zakresie gospodarki odpadami.
Krajowy, wojewódzki lub powiatowy
plan gospodarki odpadami uwzględnia
wszystkie rodzaje odpadów powstających na
obszarze danej jednostki administracyjnej oraz
przywożonych na jej obszar, a w szczególności
odpady komunalne z uwzględnieniem odpadów ulegających biodegradacji, odpady
opakowaniowe, odpady z budowy, remontów
i rozbiórki obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej, opony oraz odpady
niebezpieczne, w tym pojazdy wycofane z eksploatacji, zużyty sprzęt elektryczny i elektro-
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Eksploatacja polskich spalarni pozwoli
udowodnić w uwarunkowaniach krajowych,
że historycznie zakodowana obawa przed spalarniami nie ma w obecnej dobie rozwoju nowoczesnych technologii inżynierii środowiska
oraz obowiązującego, bardzo zaostrzonego
prawa emisyjnego żadnego uzasadnienia,
a obiekty te mogą stać się źródłem użytecznej energii elektrycznej i ciepła sieciowego, kierowanego do mieszkańców miast, mimowolnych wytwórców tych odpadów, czego
przykłady daje ponad 400 spalarni w krajach
UE, spalających obecnie na terenie UE 70 mln
ton odpadów komunalnych rocznie, a zarazem dostarczających energię elektryczną dla
około 13 mln mieszkańców, a ciepło dla
12 mln mieszkańców miast krajów UE. Warto dodać, że energia elektryczna wytwarzana
w spalarniach krajów UE ma charakter energii wytwarzanej w źródle odnawialnym.
W Polsce na mocy wydanego w 2010 roku
rozporządzenia Ministra Środowiska 42 proc.
energii elektrycznej, odzyskanej i przetwo-

rzonej z energii zawartej w odpadach, ma charakter odnawialny. Wkrótce przepis ten stanie się jeszcze bardziej elastyczny i stworzy
możliwość zaliczenia do grupy źródeł odnawialnych także odzysk energii z innych niż komunalne rodzajów odpadów (np. paliwa z odpadów, osady ściekowe), o ile będą zawierać
frakcje biodegradowalne, uznane w prawie
wspólnotowym i polskim za biomasę. Planowana nowelizacja prawa pozwoli zaliczyć do tego rodzaju źródeł odzysk energii
w procesie współspalania odpadów zawierających frakcje biodegradowalne, co da
krajowej energetyce istotny impuls do rozwoju
tego rodzaju źródeł energii.

Kary czekają
W zakończeniu warto zapytać, co może
się stać, gdy w polskich miastach nie powstaną
spalarnie odpadów. Taki scenariusz mimo zaawansowanych przetargów dla sześciu projektów wciąż nie jest ostatecznie wykluczony.
Odpowiedź wydaje się prosta. Otóż przyjęta z dniem 1 lipca 2011 roku, długo oczekiwana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie tylko daje gminom
władztwo nad odpadami, lecz także wymaga spełnienia przez nie konkretnych wymagań, łącznie z tymi, które dotyczą redukcji
masy składowanych odpadów biodegradowalnych. Jednocześnie ustawa ta postrzega
spalarnie odpadów jako jedne z głównych instalacji regionalnych, bowiem bez spalarni
duże miasta i regiony tego obowiązku nie wypełnią.
Kilkuletni proces przedinwestycyjny projektów wpisanych na listę indykatywną jest
bacznie obserwowany przez szereg miast
w Polsce, czego efektem są znajdujące się na
różnym poziomie zaawansowania kolejne
projekty budowy spalarni. Można szacować,
że sumaryczna wydajność planowanych w tej
grupie spalarni wynosi około 1 mln ton na rok,
co zbliża nas do optymalnej w aspekcie powyższych uwarunkowań wydajności rzędu
3 mln ton rocznie.
Ustawa przewiduje wówczas odpowiednio naliczane kary. Ich wysokość po roku 2013
może sięgać kilkanaście milionów złotych
w skali roku dla danego miasta (w zależności od skali niezbędnej spalarni). Z każdym
rokiem kara ta będzie narastać. Równolegle
czekają nas bardzo wysokie kary przewidziane
prawem UE. Wraz z porażką obecnych planów budowy spalarni ich współfinansowanie
z funduszy UE przepadnie bezpowrotnie.
A spalarnie będą tak czy owak niezbędne. Ten
kuriozalny krąg może przerwać tylko ich budowa. Ile będą wówczas kosztować? Kto za
to zapłaci? Zapłacą oczywiście mieszkańcy,
wszak to zanieczyszczający płaci, co jest
podstawową zasadą prawa wspólnotowego
i krajowego. Zapłaci także środowisko, nadal
istotnie zanieczyszczane, mimo że będzie się
to odbywać w rygorze wysokich kar pieniężnych.
I
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Innowacyjni
i zaangażowani
Głównym celem Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Słupsku jest
jak najlepsze zaspokajanie potrzeb społeczeństwa w zakresie odbioru i unieszkodliwiania
odpadów oraz letniego i zimowego utrzymania ulic. To jednak tylko niewielka część
pracy PGK, którego wysiłki koncentrują się wokół różnych obszarów usług dla 12 gmin
ziałalność Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Słupsku
obejmuje bardzo liczne, a zarazem zróżnicowane obszary usług,
daleko wykraczające poza odbiór odpadów
i utrzymywanie ulic. Z efektów pracy PGK korzystają mieszkańcy 12 gmin i 3 powiatów położonych w obrębie dwóch województw.
Dzięki tak szerokiemu zakresowi usług słupskie PGK w latach 2008–2010 trzykrotnie
otrzymało prestiżową nagrodę – Gazelę Biznesu, wręczaną najdynamiczniejszym przedsiębiorstwom w kraju, co szczególnie warto
podkreślić w kontekście proﬁlu ﬁrmy, gdyż
funkcjonowanie w sektorze gospodarki komunalnej, gdzie najważniejszy jest wymiar
społecznej użyteczności realizowanych zadań,
nie sprzyja prowadzeniu dochodowej działalności.

D

Inwestycje drogą do nowej jakości
Dzięki licznym przedsięwzięciom o charakterze innowacyjnym, jakich podejmuje się
PGK w Słupsku, spółka należy do najnowocześniejszych firm w branży. Zakupiony
w 2010 roku automatyczny sorter optoelektroniczny, będący jednym z pierwszych
tego typu urządzeń w kraju, znacząco wpłynął na zwiększenie wydajności sortowania
tworzyw sztucznych, powodując jej wzrost
o około 20 proc. Oprócz automatyzacji systemu segregacji odpadów ważnym krokiem
w dążeniu do doskonalenia jakości usług
i usprawnienia pracy była inwestycja w system Telesto, który zainstalowano w celu poprawy warunków pracy. Generuje on mgłę
wodną, dzięki czemu usuwa i dezaktywuje
szkodliwe substancje, a także neutralizuje nieprzyjemne zapachy w komorze sortowania
w Sortowni Odpadów Zmieszanych w Bierkowie.
Z kolei projekt budowy pryzm energetycznych pozwala przetworzyć w generatorach
biogaz pochodzący z odpadów na energię
elektryczną i cieplną. Dzięki rozbudowie
systemu pozyskiwania gazu składowiskowego i przetwarzania go na energię elektryczną i cieplną powstający przy beztlenowej mineralizacji odpadów organicznych
biogaz, którego głównym składnikiem jest me-
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tan, nie przedostaje się do atmosfery, lecz jest
wychwytywany i systemem rurociągów kierowany do generatorów, w których powstaje „zielona” i w pełni odnawialna energia,
a warstwa ozonowa jest chroniona.

Proekologicznie i prospołecznie
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej nie tylko chroni środowisko, lecz także aktywnie włącza się w działania na rzecz
kultury i sportu. Z myślą o propagowaniu
zdrowego stylu życia PGK jest strategicznym
sponsorem młodzieżowej drużyny koszykarzy STK Czarni PGK Słupsk, która w 2010
roku wywalczyła tytuł Mistrza Polski U-18,
oraz pływaków PGK Swimmers. Firma od lat
wspiera finansowo także ekstraklasowy zespół
Energa Czarnych Słupsk, jak również inne
dyscypliny, w tym judo, boks, badminton, taniec oraz brydż sportowy. Ponadto w sferze
społecznego zaangażowania PGK aktywnie
uczestniczy w organizacji licznych wydarzeń kulturalnych, które odbywają się na terenie Słupska i regionu. Dzięki pomocy i zaangażowaniu przedsiębiorstwa Nowy Teatr
im. Witkacego mógł wyprodukować spektakl
dla młodych widzów pt. „O dwóch krasno-

ludkach i jednym końcu świata”, w którym
umiejętnie przemycono ważne treści ekologiczne.
PGK systematycznie organizuje i współorganizuje imprezy plenerowe o charakterze
ekologicznym, takie jak Piknik Ekologiczny
Green Day, czy I Słupski Piknik Ekologiczny, a także liczne konkursy ekologiczne, skierowane do uczniów szkół podstawowych,
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, a nawet dzieci w wieku przedszkolnym. Sprawuje też patronat nad przedszkolnym programem ekologicznym „Z ekologią żyję w zgodzie, pomagam przyrodzie”, a dodatkowo
z myślą o najmłodszych firma wydała pod hasłem „PGK – dzieciom” zbiór bajek słupskiej
pisarki Jolanty Nitkowskiej-Węglarz „12 tańczących księżniczek”. Działalność edukacyjna i ekologiczna przedsiębiorstwa została doceniona przez Narodową Radę Ekologiczną pod przewodnictwem prezydentowej
Anny Komorowskiej, co poskutkowało wizytą
prezesa Zarządu PGK Andrzeja Gazickiego
w Pałacu Prezydenckim w ramach spotkania
Partnerów Polskiej Ekologii.
www.pgkslupsk.pl
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TARGI DOM, TARGI OGRÓD I TY

Wszystko dla domu i ogrodu
Powiązane tematycznie imprezy wystawiennicze: DOM oraz OGRÓD i TY przyciągnęły
w kwietni na tereny Targów Kielce tłumy osób zainteresowanych nowoczesnymi
technologiami w budownictwie, trendami w aranżacji przestrzeni domowej
i ogrodowej, wiedzą na temat materiałów budowlanych i wykończeniowych
Fot. ARCHIWUM ORGANIZATORA (2)

posażenia Wnętrz DOM wzięło udział blisko
trzystu wystawców z całej Polski. Producenci
zaprezentowali całą gamę elementów wyposażenia wnętrz i materiałów dekoracyjnych,
w tym szeroki wybór farb, tapet, podłóg, mebli i dodatków: zasłon, firan, dywanów. Nie zabrakło również przykładowych aranżacji, będących inspiracją dla własnych projektów.
Zwiedzający mogli oglądać na kieleckich terenach wystawienniczych zaprojektowane i w pełni urządzone kuchnie oraz łazienki, a o zastosowanych w nich rozwiązaniach można było
szerzej podyskutować z architektami dyżurującymi w punktach doradczych, którzy udzielali zainteresowanym indywidualnych wskazówek, udzielali informacji o dostępnych na
rynku materiałach budowlanych i wykończeniowych oraz omawiali aktualne trendy.
W ramach targów OGRÓD i TY wystawcy prezentowali stylowe meble ogrodowe, altany, domki letniskowe, rzeźby ogrodowe, fontanny, oczka wodne, nowoczesne
ogrodzenia, a także praktyczne rozwiązania:
oświetlenie ogrodowe, baseny, urządzenia
zraszające i nawadniające. Wystawie, tradycyjnie już, towarzyszył kiermasz kwiatowy
i ogrodniczy, podczas którego można było do
woli oglądać, ale również nabyć rośliny
ozdobne i krzewy, jak również sprzęt ogrodniczy, narzędzia i maszyny dla ogrodnictwa.

Projekty z głową i z polotem

arwne ekspozycje kwiatowe w ramach targów OGRÓD i TY corocznie przyciągają na tereny wystawiennicze targów Kielce liczne
grono zwiedzających, którzy poszukują sadzonek i nasion, które pomogą im ozdobić
pomieszczenia mieszkalne oraz przydomową przestrzeń, jak również porad specjalistów
w zakresie właściwej hodowli i pielęgnacji
kwiatów, krzewów i iglaków oraz najlepszych rozwiązań projektowych.
Równolegle w kieleckich halach swoją
ofertę prezentują wystawcy pokrewnych tematycznie targów DOM, SALON KAMIENIA i TWOJE 4 KĄTY. Wszyscy, którzy planują budowę domu, zakup mieszkania, remont lub po prostu letnie przearanżowanie
wnętrz oraz zagospodarowanie ogrodu zgodnie z najnowszymi trendami, podczas week-
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endu, gdy odbywają się wspomniane targi, odnajdują kompleksową ofertę, będącą nieocenioną pomocą w solidnej jakościowo budowie oraz stylowej aranżacji wnętrz i otoczenia domu.

Inspiracje i porady pod jednym dachem
W tym roku po raz kolejny stali bywalcy
targów oraz debiutanci marzący o pięknym
i funkcjonalnym domu oraz estetycznie zaaranżowanej przestrzeni przydomowej nie zawiedli. Ponad 20 tys. gości zapoznało się
z ofertą wystawców, obejrzało przygotowane ekspozycje i zasięgnęło wiedzy u fachowców, którzy na co dzień zajmują się projektami, wykonawstwem i konserwacją obiektów
mieszkalnych oraz ogrodów.
Podczas Ogólnopolskich Targów Materiałów Budownictwa Mieszkaniowego i Wy-

Targi OGRÓD i TY oraz towarzyszące
im targi DOM należą do największych w tej
branży imprez odbywających się w południowo-wschodniej Polsce, a ponieważ od kilku lat systematycznie można zaobserwować
w społeczeństwie rosnące zainteresowanie
aranżacją domowej przestrzeni, wzrasta też
popularność targów, które dają obraz możliwości i inspirują do realizacji własnych wizji zgodnie z bieżącymi trendami.
Targi to nie tylko szerokie możliwości dla
gości, lecz także niepowtarzalna okazja do
promocji oferty dla wystawców. Dodatkowo
młodzi architekci i designerzy zieleni zostali
nagrodzeni w konkursie Zielone Kielce. Jurorzy oddzielnie ocenili nowatorskie projekty całościowej koncepcji urbanistycznej przedstawione przez studentów Instytutu Sztuk
Pięknych UJK oraz propozycje nowej aranżacji terenów zielonych autorstwa uczniów
klasy o profilu architektury zieleni z technikum nr I w Kielcach.
I

TARGI DOM, TARGI OGRÓD I TY

Innowacyjna wentylacja
Szczelna stolarka okienna i drzwiowa, dobrze zaizolowane ściany i dach,
są obecnie standardem nowoczesnego budownictwa. Jednak taka technologia
wymaga zastosowania systemów wentylacji zapewniających zdrowe środowisko
pracy lub mieszkania. Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła ŻUBR Firmy
Handlowo-Usługowej KARINO to rozwiązanie w pełni odpowiadające tym
wymaganiom, a potwierdzeniem jakości i innowacyjności urządzenia jest
Złoty Medal Targów Kielce zdobyty podczas targów DOM 2012
owszechnie do tej pory stosowana
wentylacja grawitacyjna nie radzi sobie z zapewnieniem odpowiedniej
wymiany powietrza, a jeżeli już, to
kosztem rozszczelnienia budynku, co natomiast wiąże się dużymi stratami energetycznymi w zimie. Zawilgocone, ze śladami
grzybni ściany, nie tylko mają zgubny wpływ
na konstrukcje budynków, ale także na zdrowie przebywających w nich ludzi. Przyczyniają
się bowiem do złego samopoczucia, duszności, bólów głowy, wzrostu alergenów, a także wywołują podrażnienie błon śluzowych.
Prawidłowo działająca wentylacja powinna dostarczyć na jedną osobę około 20–30 m3/h
świeżego powietrza. Wentylacja grawitacyjna najczęściej nie jest w stanie tej ilości zapewnić. Jedynym rozwiązaniem w takiej sytuacji jest zastosowanie wentylacji mechanicznej i to najlepiej z odzyskiem ciepła czyli rekuperacji.
Obecnie na runku mamy bardzo duży wybór urządzeń polskich i zagranicznych firm
oferujących centrale wentylacyjne z odzyskiem
ciepła dla małych, jak i dużych budynków.
„Sercem” każdej z nich jest wymiennik, który decyduje o sprawności temperaturowej centrali. Produkowana przez Firmę HandlowoUsługową KARINO centrala wentylacyjna
ŻUBR opiera cię na trzeciej najnowszej generacji wymiennika spiralnego, gdzie procesy przekazywania ciepła zachodzą w sposób
krzyżowo-przeciwprądowo-spiralny. Strugi
powietrza wywiewanego i nawiewanego,
poruszające się przeciwprądowo, oddziela
błona z odpornego na korozję aluminium.
W środkowej części wymiennika zastosowano specjalny radiator, gdzie następuje
wzmożona turbulencja poszczególnych
strug, co zwiększa tarcie powietrza o ścianki i zwiększa przekazywanie ciepła. Uzyskana
sprawność temperaturowa centrali to min.
85 proc. Rekuperator ŻUBR nie wymaga dodatkowych nagrzewnic. Nawiewane ciepłe
powietrze pochodzi tylko z odzysku. Jedynym kosztem eksploatacyjnym jest napęd
wentylatorów.
Wszystkie typy produkowanych przez
KARINO central standardowo mają zabudowane wentylatory firmy ebm-papst – elek-
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Rekuperator ŻUBR z otworami serwisowymi

Rekuperator ŻUBR k500

tronicznie komutowane, gwarantujące niskie
zużycie prądu, które wynosi 50 W, w centrali K500 – do 500 m3/h. Ważną cechą rekuperatora ŻUBR jest niezamarzanie – nawet
przy dużych mrozach. Rekuperator ŻUBR
posiada zamontowany króciec odprowadzenia kondensatu, jednakże przy dobrze wykonanej instalacji wentylacyjnej (kanały paroszczelne), gdzie obecność jąder kondensacji
jest znikoma lub ich nie ma wcale, kondensacja nie występuje – para wodna zawarta
w powietrzu usuwanym opuszcza budynek
w postaci pary przechłodzonej. Wysoka
szczelność urządzenia (powyżej 99 proc.) eliminuje możliwość mieszania się powietrza
świeżego z zużytym, co jest na tyle ważną cechą, że nawet przy źle wykonanym odpływie
kondensatu (wpiętym bezpośrednio do kanalizacji), do powietrza nawiewanego nie
przedostają się nieprzyjemne zapachy z kanalizacji. Wymienniki spiralne posiadają jed-

ną wadę – mają duże opory. Produkowany
przez firmę KARINO wymiennik już tej wady
nie ma – tu osiągnięte opory kształtują się na
poziomie od 20–40 Pa w całym zakresie
przepływu powietrza. Automatyka standardowo zapewnia regulacje obrotów wentylatorów z możliwością na poziomie instalatora korekty wydajności poszczególnych wentylatorów w celu wyrównania przepływów,
współpracuje z gwc, by-pasem, nagrzewnicą
i chłodnicą. Poziom dźwięku 1 m od kratek
wentylacyjnych – poniżej 10 dB – czyli praktycznie instalacja nie generuje hałasu.
Firma Handlowo-Usługowa
KARINO Leszek Kręgiel
Goleniowy, ul. Wyzwolenia 33
42-445 Szczekociny
tel.: 604 145 499, (34) 355 74 46
karino2@poczta.fm
www.karino.net.pl
Podstawowy program produkcji
•
•
•
•

K500 – wydajność do 500 m3/h
K800 – wydajność do 800 m3/h
K1000 – wydajność do 1200 m3/h
Na indywidualne zamówienie firma
produkuje centrale do 10000 m3/h

Wymiennik rekuperatora
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TARGI AUTOSTRADA-POLSKA

Budowa dróg od A do Z
Między 8 a 11 maja ponad 1000 ﬁrm z 29 krajów zaprezentowało się
na terenach wystawienniczych Targów Kielce w ramach XVIII
Międzynarodowych Targów Budownictwa Drogowego AUTOSTRADA-POLSKA

Fot. ARCHIWUM ORGANIZATORA (4)

a udostępnionej wystawcom powierzchni targowej licznie przybyli
specjaliści, przedstawiciele branży oraz wszyscy zainteresowani
sytuacją, kierunkami rozwoju i bieżącymi trendami w drogownictwie mogli zapoznać się
z profesjonalnym sprzętem, najnowszymi
technologiami oraz aktualnymi problemami
i prognozami dla środowiska zaangażowanego w realizację inwestycji infrastrukturalnych. Na gości czekało jednak znacznie więcej niż kilkaset ton sprzętu oferowanego
przez wiodących producentów i dystrybutorów. Jeszcze cenniejsza była możliwość weryﬁkacji i konfrontacji swojej wiedzy oraz merytorycznej dyskusji z ekspertami, a także
uczestnictwa w przygotowanych konferencjach i warsztatach z udziałem specjalistów
z dziedziny drogownictwa.
Zakres tematyczny konferencji dawał
każdemu możliwość doboru szczegółowo
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omawianych zagadnień do indywidualnych
zainteresowań i potrzeb związanych z prowadzoną działalnością i celami zawodowymi. Instytut Badawczy Dróg i Mostów
i Polska Izba Konstrukcji Stalowych skupiły
uwagę na zabezpieczeniach antykorozyjnych dróg i mostów, Państwowa Inspekcja
Pracy na kwestiach bezpieczeństwa na budowie i przeciwdziałaniu wypadkom, a Świętokrzyski Klub Drogowca Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP Od-

dział w Kielcach wraz z Generalną Dyrekcją
Dróg Krajowych i Autostrad Oddziałem
w Kielcach oraz Targami Kielce na zadaniach
i nowych kierunkach związanych z budową
i utrzymaniem sieci drogowej. Ciekawą propozycją była również debata poświęcona
znowelizowanym zasadom obrotu kruszywami, do której zaprosili Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego oraz
Targi Kielce.
Szeroki wachlarz zagadnień do omówienia, szczególnie w kontekście wyzwań
i przyszłościowych wymogów konkurencyjnego rynku, przygotowały też przedsiębiorstwa działające w branży. Firma TOMMEDIA zaproponowała do dyskusji temat „Asfalty na miarę XXI wieku”, firma BLL zorganizowała konferencję zatytułowaną „Misja możliwa – Recykling – materiały przyszłości”, zaś ELMARK AUTOMATYKA
przedstawiła atuty i możliwości mobilnych

«

Działamy w branży od 2003 roku. W naszej ofercie znajdziecie Państwo szereg rozwiązań umożliwiających bezpieczne składowanie oraz dystrybucję płynów eksploatacyjnych, takich jak: paliwa, oleje,
smary, AdBlue.
Doświadczenie zdobywane przez lata obecności na rynku, bezpośrednia współpraca z renomowanymi
producentami oraz rozwój nowych technologii produkcji nie tylko gwarantuje profesjonalną obsługę
na najwyższym poziomie, ale również kreuje innowacyjność rozwiązań oraz ciągłe poszerzanie oferty.
Największym wyróżnieniem dla nas będzie Państwa zadowolenie i chęć polecenia naszych usług znajomym.

Zapraszamy do współpracy!
FORTIS TECHNOLOGY
ul. Składowa 5, 62-081 Przeźmierowo k/Poznania
tel./fax 61 820 94 29, biuro@fortistechnology.pl
www.fortistechnology.pl

TARGI AUTOSTRADA-POLSKA

«

Medale Targów Kielce:
AUTOSTRADA-POLSKA:
• Liugong Machinery Poland Sp z o.o.
ze Stalowej Woli – za workownicę HSW
• Wirtgen Polska Sp. z o.o. z Poznania
– za recykler–stabilizator Wirtgen WR240i
• Komatsu Poland Sp. z o.o. z Sulejówka
– za koparkę gąsienicową, hybrydową
HB-215 Komatsu
• Strassmayr Polska Sp. z o.o.
z Przeźmierowa – za zalewarkę
do szczelin Strassmayr RWK 600/500
TREAFFIC-EXPO:
• Neurosoft Sp. z o.o. z Wrocławia
– za NuroCar RedLigt – informatyczny
system do kontroli przejazdu na
czerwonym świetle

Wyróżnienia Targów Kielce:
AUTOSTRADA-POLSKA:
• PH Elmat Sp. z o.o. z Rzeszowa
– za FIBRAIN TERACUT – innowacyjną
metodę zmechanizowanego układania
kanalizacji teletechnicznej i kabli
światłowodowych w drogach lub
poboczach dróg przy pomocy maszyn
MARAIS
• Fortis Technology Sp.z o.o. SK
z Przeźmierowa – za FORTIS TANK
5000 litrów
• KH-KIPPER Sp. z o.o. z Kielc – za nową
wywrotkę z burtą hydrauliczna otwieraną
o pełne 180° z paletową szerokością
wewnętrzną skrzyni 2410 mm
• Ammann Polska Sp. z o.o. z Warszawy
– za minirozkładarkę do budowy chodników
i ścieżek rowerowych z mas bitumicznych
• JD Inżynieria Ruchu Dominik Jerzy
z Zielonki – za uchylny, samopionujący
słupek prowadzący U-1A
ROTRA:
• PHU CAR-GAZ Henryk Rewers
z Poznania – za system GAZODIESEL
– instalację zasilania wspomagającego
dla silników wysokoprężnych

komputerów Getac w budownictwie i logistyce. Magazyn „Autostrady” i Hotel „Tęczowy Młyn” to z kolei organizatorzy konferencji poświęconej innowacyjnym rozwiązaniom w branży drogowo-mostowej. W programie spotkań branżowych nie zabrakło również miejsca na sprawy związane ze sferą finansów. Na tych wątkach, a dokładnie na minimalizacji ryzyka przedsiębiorcy związanego z kontrolą czasu pracy oraz roszczeniami
pracowników za nieprawidłowo wypłacone
wynagrodzenie, a także właściwym dopasowaniu systemu telematycznego do specyfiki
pracy danej firmy, koncentrowały się konferencje zorganizowane przez firmę INELO
(dawniej PC NET SERVICE). Nie podlega
wątpliwości, że program merytoryczny był
zróżnicowany i dawał każdemu szansę rozszerzenia wiedzy w sprawach najbardziej
interesujących i aktualnych.
Coroczne kieleckie święto budownictwa
drogowego, na które składają się targi
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AUTOSTRADA-POLSKA oraz towarzyszące im imprezy: MASZBUD, TRAFFICEXPO-TIL i ROTRA, otworzył w tym roku
minister Tadeusz Jarmuziewcz. Podczas
wystąpienia skierowanego do wystawców
i gości targów sekretarz stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zwrócił uwagę na problemy,
z którymi zmagają się małe i średnie przedsiębiorstwa związane z sektorem budownictwa drogowego. – Musimy myśleć o bezpieczeństwie podwykonawców już na etapie
tworzenia nowych kontraktów na budowy
dróg i autostrad. Nowym pomysłem ministerstwa w tym zakresie jest utworzenie
pewnego buforu bezpieczeństwa dla małych
i średnich przedsiębiorstw podwykonawczych. Zaproponujemy, by główny inwestor deponował zabezpieczenie w wysokości
3–5 proc. wartości inwestycji, które zwiększałoby poczucie stabilności podwykonawców – zapowiadał minister.

Obok przedstawicielstwa rządu, władz województwa świętokrzyskiego, reprezentantów
świata nauki i przedsiębiorców w uroczystości otwarcia targów wziął udział również Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
Lech Witecki. – GDDKiA ogłosiła ranking wykonawców informujący o ilości nieprawidłowości w realizacji poszczególnych kontraktów
– poinformował oficjalnie w ramach ceremonii otwarcia i dodał: – Podanie do publicznej
wiadomości i ujawnienie wszystkich słabych
i mocnych punktów poszczególnych firm pozwoli na uświadomienie im, jak ważna jest jakość budowanych dróg i jakie są konsekwencje za remont drogi jeszcze w okresie gwarancyjnym. Cieszy nas także wydłużenie czasu gwarancji do 5 czy nawet 10 lat – inaczej buduje się drogę na rok, inaczej na 10 lat.
Ponadto stałym punktem targów było
wręczenie nagród dla najlepszych wystawców
prezentujących swoje produkty oraz za wyróżniającą się aranżację stoisk.
I

LIDERZY KLIMATYZACJI

Chłodna kalkulacja
wyboru klimatyzacji
Nie tak dawno problematyczna była decyzja, czy warto inwestować
w klimatyzację. Dziś właściciele biur i mieszkańcy domów stają raczej
przed dylematem, jakie rozwiązanie wybrać, by instalacja była funkcjonalna,
estetyczna i ekonomiczna, czyli przyjazna dla użytkowników i ich kieszeni
limatyzacja przestaje być kojarzona z wyposażeniem obiektów komercyjnych i luksusem w przypadku osób indywidualnych. Coraz częściej staje się synonimem komfortu
i standardowym wyposażeniem domów, dostępnym dla każdego, zarówno ze względu na
bogatą ofertę rynkową i asortyment rozwiązań dostosowanych do indywidualnych potrzeb, jak i przystępną cenę.

K

Nowa jakość i świadomy wybór
Klimatyzatory są dziś wyposażane w nowoczesne filtry powietrza i funkcje umożliwiające sterowanie instalacją z telefonu komórkowego lub dedykowanych stron internetowych. Jednocześnie nowa jakość urządzeń wentylacyjnych i grzewczych, dzięki któ-
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rym sami regulujemy optymalną dla nas temperaturę powietrza, dotyczy nie tylko łatwości obsługi i większej efektywności instalacji,
lecz także redukcji kosztów, uzyskanej dzięki zminimalizowanemu poborowi energii, oraz
dużych możliwości w sferze designu. Klimatyzatory to już niekoniecznie białe bryły,
które nijak nie pasują do aranżacji wnętrza.
Na popularności zyskują stylowe, dyskretne
produkty, które nie burzą estetyki wnętrz.
Różnorodność rozwiązań dostępnych
na rynku oraz rosnąca popularność klimatyzatorów przeznaczonych dla odbiorców indywidualnych sprawiają, że konsumenci dokonują wyboru bardziej świadomie, zwracając uwagę na aspekty praktyczne, walory estetyczne oraz wydajność i oszczędności, na
jakie pozwala dane urządzenie. W segmen-

cie klimatyzatorów typu split, rozwijającym
się równolegle do sektora systemów klimatyzacyjnych typu VRF/VRV, stosowanych
przede wszystkim w obiektach komercyjnych, też wybór nie jest jednoznaczny – tak
pod względem marki, jak parametrów, charakteru i wydajności oferowanych rozwiązań.

Ogrom możliwości
W obrębie kategorii split nabywcy mają
wybór spośród klimatyzatorów ściennych,
kanałowych, podłogowych, kasetonowych
i sufitowych. Wszystkie mają swoje atuty zależne od miejsca przeznaczenia, warunków
technicznych i preferencji użytkowników.
Najpopularniejsze ze względu na cenę, estetykę i rozbudowaną automatykę, która pozwala sterować pracą instalacji za pomocą pi-
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lota, a także praktycznie nieograniczone
możliwości zastosowania, są klimatyzatory
ścienne. Przewagą klimatyzatorów podsufitowych, montowanych bezpośrednio do konstrukcji stropu, jest rozprowadzanie strugi powietrza tuż pod płaszczyzną sufitu, co eliminuje zjawisko przeciągów.
Klimatyzatory kasetonowe gwarantują
z kolei równomierną dystrybucję chłodnego
powietrza w pomieszczeniu, a przy tym nie
wymagają przeznaczenia odrębnego miejsca
w pomieszczeniu na zainstalowanie wewnętrznej jednostki klimatyzatora, zaś elegancka maskownica wkomponowana w płaszczyznę sufitu podwieszanego zapewnia zadowalający efekt wizualny. Tam, gdzie projekt
aranżacji wyklucza instalację klimatyzatora na
ścianie lub na suficie, wygrywają klimatyzatory podłogowe – mało widoczne, pozwalające na instalację w nierzucających się w oczy
miejscach, często na strychach lub we wnękach
podokiennych. Wreszcie, klimatyzatory kanałowe umożliwiają centralną dystrybucję powietrza z jednego urządzenia do kilku pomieszczeń jednocześnie za pomocą kanałów,
którymi rozprowadzane w kilka miejsc jest powietrze o automatycznie ustawianej temperaturze – średniej dla temperatur we wszystkich klimatyzowanych pomieszczeniach.
Ponadto na rynku dostępne są klimatyzatory multisplit. Mają one budowę podobną do urządzeń typu split, jednak w tym przypadku do jednego agregatu zewnętrznego
podłączonych jest kilka parowników, które
można umieścić w różnych pomieszczeniach i sterować nimi za pomocą oddzielnych
pilotów. Takie rozwiązanie pozwala obniżyć

funkcjach urządzeń, które nie tylko schładzają
lub ogrzewają, lecz także filtrują i oczyszczają
powietrze, dzięki czemu klimatyzatory są przyjazne nawet dla alergików. Filtry najnowszych
modeli z minionego roku usuwają z powietrza nawet 80 proc. pyłów i kurzu, podczas
gdy standardowo skuteczność filtru szacuje
się na 40 proc., a ich uzupełnieniem bywa jonizer powietrza, który z powodzeniem eliminuje alergeny, pyłki kwiatowe i roztocza
oraz nieprzyjemne zapachy, a nawet usuwa
lub ogranicza bakterie, wirusy grzyby i pleśń.
Równie ważny co bezpieczeństwo, zdrowie i komfort użytkowników okazuje się
aspekt estetyczny. Tendencje widoczne na rynku obrazują, że klimatyzator XXI wieku to
urządzenie nie tylko funkcjonalne, lecz także komponujące się z różnym wystrojem
wnętrz. Stąd coraz częściej klimatyzatory są
nie tyle maskowane i instalowane poza zasięgiem wzroku, co dobierane pod kątem
aranżacji stylu pomieszczenia. Pozwalają
na to ciekawe i zróżnicowane wzornictwo oraz
modna kolorystyka, zrywająca z klasyczną bielą, która do niedawna nie miała alternatywy,
a można spotkać również motywy kwiatowe
i roślinne wzbogacające design klimatyzatorów.

Dobrze znaczy oszczędnie
i ekologicznie
Pomimo coraz większego zakresu możliwości, funkcji i wzorów, jakie oferują najnowsze modele klimatyzatorów, dziś jakość
to więcej niż skuteczność, wygoda użytkowania i dobre „opakowanie”. Kluczowym elementem wpływającym na ogólną ocenę kli-

Równie ważny co bezpieczeństwo, zdrowie
i komfort użytkowników okazuje się aspekt
estetyczny. Tendencje widoczne na rynku
obrazują, że klimatyzator XXI wieku
to urządzenie nie tylko funkcjonalne, lecz także
komponujące się z różnym wystrojem wnętrz
koszty zakupu klimatyzatora, zyskując pożądany efekt w wielu pomieszczeniach. Najmniej miejsca zajmują z kolei klimatyzatory
okienne, ustawiane na parapecie lub montowane w oknie, lecz oszczędność przestrzeni odbywa się kosztem głośnego, monotonnego szumu sprężarki, której praca
może być uciążliwa.

Poprzeczka coraz wyżej
Właśnie hałas jest stopniowo ograniczany
w najnowszych rozwiązaniach, które oferują tryb cichej pracy i tryb nocny, a tym samym
pozwalają zredukować natężenie głośności
pracy urządzenia do minimum, zapewniając
domownikom upragniony spokój. W ostatnim czasie przybywa produktów, których
producenci prześcigają się w dodatkowych

matyzatora i decyzję o zakupie jest energooszczędność. Rosnąca świadomość społeczna w zakresie ekologii, połączona z dążeniem do ograniczenia zużycia energii i kosztów eksploatacji, skutkuje coraz to nowymi
rozwiązaniami proekologicznymi i innowacjami nastawionymi na ochronę środowiska.
Trend ten nie omija rynku klimatyzacji. Producenci rywalizują w opracowywaniu urządzeń, które przy podobnych parametrach jakościowych i walorach wizualnych dawałyby
im przewagę nad konkurencją dzięki podwyższonej energooszczędności i ergonomii.
Przykładem może być upowszechnienie funkcji „stand by”, dzięki której po osiągnięciu pożądanej temperatury powietrza w pomieszczeniu urządzenie przechodzi w tryb gotowości, a w efekcie zużycie energii spada na-

wet o 90 proc. Nowością jednego z liderów
w branży jest innowacyjna funkcja „Eco patrol”, dzięki której urządzenie wykrywa liczbę osób w pomieszczeniu i poziom ich aktywności pod względem emisji ciepła, a następnie na tej podstawie automatycznie dostosowuje stopień wydajności do rzeczywistego zapotrzebowania, zapewniając do 30
proc. oszczędności energii elektrycznej. Innym
zielonym rozwiązaniem, proponowanym
przez szwedzką firmę Air-Site, jest technologia
Free-cooling, wykorzystująca metodę obniżania temperatury przez dostarczanie dużych
ilości powietrza zewnętrznego. Oszczędności kosztów eksploatacji związanych z chłodzeniem pomieszczeń uzyskiwane dzięki zaawansowanej automatyce i wieloletnim doświadczeniom firmy sięgają nawet 90 proc.
Dodatkowa funkcja free-cooling ze względu
na ograniczony pobór energii elektrycznej pozwala na zapewnienie chłodzenia również
w warunkach awarii zasilania, gdy obiekt jest
zasilany z baterii UPS lub agregatu prądotwórczego. To rozwiązanie dedykowane jest
klientom biznesowym i najlepiej sprawdza się
w przypadku małych serwerowni, stacji bazowych GSM i pomieszczeń technicznych wymagających stabilnej temperatury.
W rynkowej konkurencji między dostawcami rozwiązań, które wnoszą do domów
i biur powiew chłodu i świeżości, coraz silniejszą pozycję zajmuje klimatyzacja ewaporacyjna, która jest tania zarówno w montażu (nie wymagają instalacji skomplikowanego systemu kanałów wentylacyjnych), jak
i w utrzymaniu (zużywa 90 proc. mniej energii niż tradycyjna klimatyzacja), naturalna,
a co za tym idzie bezpieczna dla użytkowników i przyjazna dla środowiska. Klimatyzatory ewaporacyjne wykorzystują właściwości
wody, która w naturalny sposób absorbuje
ciepło poprzez proces parowania, w efekcie
wytwarzając chłodny powiew. Gorące powietrze wtłaczane przez wentylator przechodzi przez mokre filtry, w wyniku czego jest
schładzane. W przypadku tego rozwiązania
efektywność rośnie wraz ze wzrostem temperatury. Dodatkowym atutem jest cicha praca, co przemawia za ich zastosowaniem
w biurach i obiektach użyteczności publicznej, gdzie szczególnie wskazany jest duży
komfort pracy.
Możliwości oferowanych przez producentów, motywowanych do kreatywności
przez konkurencję i oczekiwania klientów, jest
wiele, a wątpliwości potencjalnych nabywców
jeszcze więcej. Inwestycja w klimatyzację
wymaga dogłębnej analizy potrzeb użytkownika, warunków technicznych oraz kosztów instalacji i eksploatacji. Jeśli już chłodna
kalkulacja za nami, można pomyśleć nad wyższością czerni nad bielą i kwiatków nad paskami. A potem już tylko cieszyć się chłodem
w upalne dni i nie pocić się na myśl o wydatkach, jakie czekają nas za bezcenny komfort.
I
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Narzuciliśmy
sobie dyscyplinę
O działalności ﬁrmy, czynnikach decydujących o konkurencyjności oraz dotychczasowych
realizacjach mówi Zdzisław Godzwon, prezes zarządu PPM Klimawentex Sp. z o.o.

Co zaliczyłby pan do najmocniejszych
stron PPM Klimawentex, dających możliwość konkurowania z firmami o zbliżonym
profilu?
– W mojej ocenie firma ma kilka mocnych
stron. Niewątpliwie na pierwsze miejsce wysuwają się kwalifikacje zawodowe kadry inżynieryjno-technicznej. Przekłada się to w sposób bezpośredni na jakość przygotowywanych
przez nas ofert. Nasza „wąska” specjalizacja
pozwala na śledzenie na bieżąco najnowszych
rozwiązań technicznych i proponowanie
w ofertach takich koncepcji, które będą atrakcyjne cenowo nie tylko na etapie wykonawstwa, ale również na etapie eksploatacji.
Kolejnym atutem firmy jest profesjonalne zaplecze produkcyjne, wyposażone
w nowoczesne linie technologiczne do produkcji prefabrykatów wentylacyjnych, zaplecze magazynowe i baza transportowa. To
z kolei zwiększa naszą mobilność w sferze
montażowej. Do tego należy dodać wieloletnie
doświadczenie zawodowe majstrów i brygadzistów, odpowiadających bezpośrednio za
montaż instalacji. To są nasze mocne strony.
Do kogo skierowana jest oferta firmy Klimawentex i jaki obszar obejmuje swą działalnością spółka?
– Nasza oferta kierowana jest dwutorowo. Głównymi odbiorcami naszych usług są
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duże firmy budowlane pełniące funkcję generalnych wykonawców. Dla nich przygotowujemy oferty na bazie przekazanych nam
projektów budowlanych, wprowadzając w nie,
jeżeli jest to możliwe, własne modyfikacje pozwalające na obniżenie kosztów wykonawczych i eksploatacyjnych. Drugim odbiorcą
naszych usług są prywatni inwestorzy, dla których przygotowujemy kompleksowe oferty, poczynając od koncepcji, a kończąc na analizie
kosztów użytkowania. Te oferty konstruujemy z uwzględnieniem wymogów związanych
z koniecznością oszczędzania energii. Najprościej mówiąc, sprowadza się to do odzyskiwania ciepła i chłodu z powietrza usuwanego i „przekazywania go” powietrzu nawiewanemu, „przerzucania” ciepła z pomieszczeń wymagających chłodzenia do pomieszczeń potrzebujących ciepła itd. Natomiast jeżeli chodzi o obszar działalności
naszej spółki, to jest to praktycznie cała południowa i centralna Polska.
Jak ważna w reprezentowanej branży jest
kompleksowość usług, wykraczająca poza
produkcję i obejmująca projekt, montaż
oraz serwis?
– Kompleksowość usług jest bardzo
istotną sprawą. Aktualnie jest ona praktycznie wymogiem rynku. Zdecydowanie wygodniej inwestorowi czy generalnemu wyko-

nawcy jest mieć do czynienia z jedną firmą,
która wykona wszystkie instalacje sanitarne,
wyposaży je w instalacje automatyki i zapewni
serwis gwarancyjny, niż z kilkoma firmami,
których mobilność może być bardzo ograniczona.
Czy trudno jest pozyskać tak poważne
firmy, jak Budimex, Skanska czy Mostostal
i spełnić ich oczekiwania, które procentują
referencjami? Czym przekonują państwo do
siebie zleceniodawców robót?
– Pozyskiwanie zaufania takich firm, jak
Budimex, Skanska czy Mostostal, to wieloletni i bardzo trudny proces. My budujemy naszą rynkową pozycję od 1988 roku. Żeby przekonać do siebie takich potentatów, jak wyżej
wymienione firmy, musieliśmy od pierwszego zlecenia narzucić sobie taką dyscyplinę,
która pozwalała na wykonywanie robót z najwyższą starannością, w uzgodnionych terminach. Równie ważnym elementem była
bezkonfliktowość naszych działań. Utrzymywanie powyższych standardów zaprocentowało wieloletnią współpracą. Do dzisiaj firmy te są naszymi najważniejszymi partnerami.
W obecnej sytuacji pozyskiwanie nowych partnerów jest nieco łatwiejsze z tego
względu, że dysponujemy szeregiem referencji
wystawionych przez bardzo wiarygodnych zleceniodawców, posiadamy szereg certyfikatów
i cały czas realizujemy takie zadania, które
mogą być naszą dobrą wizytówką.
Które z dotychczasowych realizacji są
państwa największą dumą i jak daleko sięgają ambicje i plany zarządu PPM Klimawentex, ukierunkowane na dalszą ekspansję rynkową i podążanie za najnowszymi osiągnięciami w branży?
– Duma to może za duże słowo, ale wielokrotnie czuliśmy satysfakcję, oddając do
użytku instalacje w szpitalach, dużych halach
sportowo-rekreacyjnych, teatrach czy obiektach hotelowych.
Nasze ambicje i plany, wziąwszy pod
uwagę aktualną sytuację gospodarczą, muszą czekać na „lepsze czasy”. W tej chwili koncentrujemy się na tym, by utrzymać swoją pozycję na rynku. Dążymy do tego, obniżając
koszty funkcjonowania, doskonaląc organizację oraz zdobywając nową wiedzę.
Rozmawiał Piotr Danilczuk
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Zakres działalności:

Baseny geotremalne w Bukowinie Tatrzańskiej
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projektowanie
produkcja warsztatowa
kompletacja urządzeń
montaż
pomiary i regulacja
serwis

Biblioteka Akademicka w Katowicach

Galeria Handlowa Copernicus w Opolu

Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie

Dworzec PKP w Przemyślu
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JAKOŚĆ ROKU

Jakość warta
upowszechnienia
W VI edycji konkursu Jakość Roku po raz kolejny oceniono i nagrodzono najlepsze
przedsiębiorstwa w kategoriach: produkt, usługa, innowacja oraz ekologia. Odrębną
grupę laureatów stanowiły jednostki badawcze. Wszystkich laureatów łączy wysoki
poziom prowadzonej działalności oraz przywiązanie do szeroko rozumianej jakości
onkurs, którego partnerem merytorycznym jest Polskie Centrum
Badań i Certyﬁkacji SA, ma już za
sobą sześć edycji. – W pierwszej edycji w 2006 roku wzięło udział jedynie 50 ﬁrm.
Rok później już ponad sto, a w ostatniej, właśnie zakończonej, rekordowe 250 – mówił podczas gali ﬁnałowej Marcin Kałużny, pomysłodawca konkursu, a zarazem przewodniczący
kapituły konkursu, i dodał: – Mamy ambicję,
aby logo Jakość Roku było powszechnie znane nie tylko w Polsce, ale i w Europie.
Rywalizacja o przyznanie tytułu „Jakości
Roku 2011” jak co roku przyciągnęła wielu zainteresowanych prestiżem tej formy potwierdzenia wiarygodności biznesowej i najwyższego poziomu usług. Ocenie poddają się
przedsiębiorstwa świadome wysoko ustawionej jakościowej poprzeczki, gotowe zmierzyć się z konkurencją i stawić czoła wymogom jakościowym stawianym przez kapitułę względem zgłoszonych produktów, usług,
innowacyjnych projektów, działań ekologicznych i prac o charakterze badawczym.
– Tytuł „Jakość Roku” to gwarancja wiarygodności, dbałości o najwyższe standardy produkcyjne i handlowe. Przedsiębiorstwa, które mogą poszczycić się tym prestiżowym ty-

K

Konkurs Jakość Roku powstał, by promować
wysokie standardy jakości w sektorze MŚP oraz
podmioty będące najbardziej reprezentatywnymi
przykładami dobrych praktyk w zakresie jej
wdrażania w działalności biznesowej
tułem, to prawdziwa elita w biznesie – mówi
Marcin Kałużny.
Ocenie w VI edycji konkursu poddało się
blisko 250 podmiotów, z których najlepsze
przeszły przez proces weryfikacji zgodny z regulaminem. Najbardziej zauważalne starania
projakościowe oraz najlepsze rezultaty działalności opartej o obowiązujące standardy doceniono, wręczając przedstawicielom najwyżej
ocenionych firm i instytutów badawczych nagrody podczas gali finałowej, jaka odbyła się
28 lutego w warszawskim hotelu Radisson Blu
Sobieski. Uroczystość zorganizowana przez
agencję kreatywną Public PR oraz redakcje
miesięczników biznesowych: „Biznes Raport”, ukazującego się w „Dzienniku Gazecie Prawnej”, i „Economy Life TODAY”, ukazującego się w „Rzeczpospolitej”, zgromadziła
blisko 400 osób.

Konkurs Jakość Roku powstał, by promować wysokie standardy jakości w sektorze MŚP oraz podmioty będące najbardziej
reprezentatywnymi przykładami dobrych
praktyk w zakresie jej wdrażania w działalności biznesowej. Inicjatywa cieszy się coraz większym uznaniem zarówno wśród
uczestników, jak i osób oraz instytucji zaangażowanych w upowszechnianie jakości
w gospodarce. – Jako osoba od lat związana ze środowiskiem biznesowym, aktywnie
zaangażowana (...) we wspieranie i rozwój
polskiego biznesu na arenie międzynarodowej, czuję się zobowiązany do pełnego zaangażowania w tę priorytetową dla polskiej
gospodarki formę rozwoju – uzasadnił swoją decyzję o objęciu konkursu patronatem honorowym europoseł Bogdan Marcinkiewicz.
I
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Potrzeby większe
niż chleb i sól
Rozmowa z Wiesławem Cyzowskim, prezesem Spółdzielni
Mieszkaniowej im. Władysława Jagiełły w Łodzi

Wiesław Cyzowski, prezes Spółdzielni Mieszkaniowej im. Władysława Jagiełły w Łodzi,
odbiera nagrodę w konkursie Rzetelni w Biznesie
Zostali państwo nominowani do nagrody w konkursie Jakość Roku. Co zyskało uznanie kapituły?
– Niezwykle ważna dla spółdzielni mieszkaniowych była data 31 lipca 2007 roku, kiedy skończył się solidaryzm spółdzielczy, który polegał na tym, że płacili wszyscy, a korzystali niektórzy. Nam udało się zdążyć z wykonaniem inwestycji, które służą dziś wszystkim. Zrealizowaliśmy termomodernizację
wraz z kapitalnym remontem dachów oraz
wymianą okien i drzwi na klatkach schodowych, a przy okazji tych działań zmieniliśmy
kolorystykę elewacji i zainstalowaliśmy urządzenia podgrzewające wejścia do klatek
schodowych. W tym okresie dobiegł końca
proces uruchamiania własnej sieci telewizji kablowej i Internetu, a także mocno rozwinęliśmy działalność wychowawczą, z którą wiąże się zupełnie nowa jakość, bowiem jesteśmy
jedną z nielicznych spółdzielni w kraju, które rozwijają sferę kulturalną w postaci dwóch
teatrów amatorskich i jednego zawodowego.
W tym roku zakończyliśmy remont kapitalny Jagiellońskiego Ośrodka Kultury z doskonale wyposażonymi salami teatralnymi,
a koszt inwestycji został w pełni zaakceptowany przez członków spółdzielni. Mamy
poczucie, że skoro wcześniej zrobiliśmy dla
zasobów wszystko, co w naszej mocy, teraz
możemy wykazać się w sferze rozwoju kul-

turalnego mieszkańców, ku ich uciesze.
Mimo że działania te wiążą się z kosztami, to
spotykają się z aprobatą członków, którzy finansują konieczne inwestycje i chętnie korzystają z efektów. W ośrodku udostępniamy
siłownię, saunę i salę fitness, organizujemy
spotkania okazjonalne, różnego rodzaju zajęcia, kółka zainteresowań. Wszystko to stanowi wartość dodaną, która wyróżnia nas na
tle innych spółdzielni. Podobnie jak aprobata dla decyzji i inicjatyw zarządu – dziś
rzadkość. Może to skutek tego, że osiągnęliśmy pewien etap w wymiarze działań na
rzecz poprawy technicznych warunków życia
i teraz możemy sobie pozwolić, by myśleć
o czymś więcej niż o chlebie i soli, a w efekcie zawalczyć z szarością życia.
Co jest kluczem do właściwego zarządzania zasobami, aby podejmowane działania spotykały się z tak jednogłośną aprobatą?
– Prezes spółdzielni mieszkaniowej musi
być przede wszystkim socjologiem, który
wyczuwa, czego oczekują mieszkańcy na
danym etapie i trafia w ich potrzeby. Dobrze,
gdy prowadzona działalność jest świadomie
ukierunkowana na rozwój zainteresowań
członków. Nigdy nie podejmowaliśmy decyzji, które nie miałyby ich poparcia. Nawet marginalna grupa opozycjonistów ostatnio się
wyciszyła w protestach. Warto dodać, że na

5,5 tys. mieszkań należących do naszej spółdzielni wyodrębniło się tylko 12,4 proc., co na
tle kraju, gdzie wyodrębnienia sięgają powyżej 30 proc., stanowi niewielki odsetek. To również ilustruje aprobatę dla spółdzielczej formuły organizacyjnej i niechęć do przejścia na
pozornie lepsze warunki, które, jak się okazuje, wcale nie oferują lepszej jakości.
Mają państwo za sobą wiele inwestycji
nastawionych na poprawę stanu technicznego zasobów. Na czym teraz będą skupiały się wysiłki zarządu?
– Rzeczywiście, skończyliśmy kompleksowe działania termomodernizacyjne, w tym
roku finalizujemy poważną inwestycję
wymiany prawie 150 dźwigów w budynkach.
Teraz przed nami estetyzacja otoczenia
i zwiększenie liczby miejsc parkingowych.
Cały czas podejmujemy kroki zmierzające do
budowania pozytywnego wizerunku naszego osiedla i umacniania marki Spółdzielni
Mieszkaniowej im. Władysława Jagiełły.
Służy temu wdrożenie systemu ISO, jak również udział w konkursach i szereg działań
promocyjnych uwzględniających obecność
w mediach. Nasi mieszkańcy są zadowoleni, że należą do spółdzielni, która jest rozpoznawalna i ma osiągnięcia, o których się
mówi. Co ważne, wszystkie ukończone inwestycje w zakresie modernizacji zasobów
wiążą się z obniżeniem kosztów eksploatacji, dzięki czemu opłaty za mieszkanie są
u nas znacznie niższe niż w innych spółdzielniach, nie mówiąc o atrakcyjnych cenach
za telewizję i Internet.
Jak ocenia pan aktualny stan prawny
działalności spółdzielni po zmianach i nowelizacjach ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych?
– Jest coraz gorzej. Wyodrębnienie rodzi
wiele problemów związanych z finansowaniem i podejmowaniem decyzji, które wymagają udziału ogółu mieszkańców. Brak
kompatybilności w przepisach ustaw o rachunkowości, o własności i o spółdzielniach
mieszkaniowych powoduje masę komplikacji w naszym codziennym funkcjonowaniu.
Na szczęście mimo tych trudności i ogólnego przekonania, że spółdzielnie w Polsce przeszkadzają, więcej jest jasnych stron, a osiągnięcia spółdzielni przysłaniają cienie natury prawnej.
Rozmawiał Piotr Nowacki
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SM Nadodrze
– zarządzanie na „6”
W aktualnych uwarunkowaniach gospodarczych związanych ze stale podnoszącymi się
wymaganiami wobec zarządców nieruchomości nie wystarczy tylko rozporządzać
powierzonym kapitałem. Bardzo ważnym elementem jest również włączanie samych
mieszkańców w procesy decyzyjne oraz dbanie o właściwy wizerunek zarządcy
by sprostać tym wymaganiom
w 2002 roku Spółdzielnia wprowadziła nowatorskie rozwiązanie
w sposobie zarządzania zasobami
mieszkaniowymi. Z każdego osiedla wyodrębniono nieruchomości liczące od jednego
do kilku budynków. Dla tak wyodrębnionych
nieruchomości prowadzone jest odrębne
rozliczanie kosztów i przychodów. Ponadto
przekazano wiele kompetencji decyzyjnych
bezpośrednio mieszkańcom, co daje możliwość większego ich zaangażowania w zarządzanie.
Oprócz swojej statutowej działalności
Spółdzielnia przykłada szczególną wagę do
przekazywania rzetelnej i szczegółowej informacji swoim lokatorom. Od pięciu lat wydawany jest kwartalnik „Magazyn lokatora”,
w którym na bieżąco opisywane są działania
remontowe zasobów i ich koszt. Ponadto każdego roku wydawany jest „Informator”, na łamach którego przedstawiane są wyniki finansowe za poprzedni rok, przeprowadzone
prace remontowe z pełnym kosztorysem
oraz obecny stan zasobów Spółdzielni.
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nadodrze”
przeprowadziła również ankietę wśród
mieszkańców. Takie badania to najbardziej
obiektywne informacje, które pozwalają
określić poziom zadowolenia ze świadczonych usług, jak również poznać opinię na temat jakości wykonywanych prac remontowych oraz, co najważniejsze, otrzymać
informację na temat aktualnych potrzeb
i oczekiwań lokatorów.
Od sześciu lat realizowany jest Program
„Wakacyjna Praca dla Młodych”, który na stałe wpisał się w głogowski krajobraz. To największe tego typu przedsięwzięcie w Polsce ma
już swoich naśladowców w kraju. Jego inicjatorem i organizatorem jest Spółdzielnia
Mieszkaniowa „Nadodrze”, a od czterech lat
wspiera ją gmina miejska Głogów. W programie „Wakacyjna Praca dla Młodych” w latach 2006–2011 zatrudnionych zostało dotychczas prawie 730 osób. Młodzi mieszkańcy
Głogowa (pełnoletni uczniowie i studenci)
pracowali dwa tygodnie w okresie wakacyjnym, urządzając i pielęgnując tereny zielone,
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Oprócz swojej statutowej działalności Spółdzielnia
przykłada szczególną wagę do przekazywania
rzetelnej i szczegółowej informacji swoim
lokatorom. Od pięciu lat wydawany jest kwartalnik
„Magazyn lokatora”, w którym na bieżąco opisywane
są działania remontowe zasobów i ich koszt
zadrzewiając i zakrzewiając miejsca do tego
wyznaczone przez pracowników administracji. Prowadzone były również prace porządkowe na placach zabaw i miejscach wypoczynku.
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nadodrze”
posiada certyfikat zarządzania jakością ISO.
W roku 2006 po raz pierwszy otrzymała tytuł „Najlepszej Spółdzielni na Dolnym Śląsku” w rankingu „Rzeczpospolitej”. SM
„Nadodrze” zajęła również IV miejsce w ogólnopolskim programie „Elita Zarządzania
2006” oraz zdobyła tytuł „Spółdzielczy Zarząd Roku”, które to wyróżnienie jest ważne

dla zarządców nieruchomości, ponieważ
przyznawane jest dziesięciu najlepszym i najbardziej efektywnym zarządom w Polsce.
O miejscu w klasyfikacji decydowali mieszkańcy, którzy wypełniali specjalne ankiety. Ponadto Od 2006 roku głogowska Spółdzielnia
utrzymuje się w czołówce rankingu Najlepszych Spółdzielni Mieszkaniowych Województwa Dolnośląskiego zajmując I lub II
miejsce, a w 2011 roku otrzymała tytuły: „Odpowiedzialny Pracodawca 2011” oraz „Dobra Spółdzielnia 2011”.
www.smnadodrze.pl
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Kompozyty
na miarę sukcesu
Wąska specjalizacja w przypadku ﬁrmy Ankra Kompozyty Sp. z o.o. okazała się
trafnym wyborem. Firma stale się rozwija i myśli o dalszej ekspansji. Zaś czynnikami,
które decydują o zainteresowaniu odbiorców produktami sygnowanymi marką Ankra,
są przede wszystkim funkcjonalność, niezawodność, trwałość oraz innowacyjność
irma Ankra Kompozyty Sp. z o.o.
zajmuje się opracowywaniem, udoskonalaniem i wdrażaniem nowych kompozytowych produktów
dla branży wydobywczej, tunelingu i budownictwa. Realizując swoje działania,
opiera się na współpracy z licznymi ośrodkami naukowymi i badawczymi w kraju i za
granicą, efektem czego są innowacyjne
produkty doceniane przez szerokie grono
klientów nie tylko na polskim, ale również
europejskim rynku. Przy czym ﬁrma nie zamierza poprzestawać na laurach. Plany rozwojowe dotyczą dalszej ekspansji na zagraniczne rynki. W osiągnięciu tego celu
z pewnością pomaga doświadczenie i profesjonalizm kadry pracowniczej, która na
równi z dbałością o innowacyjność wyrobów stawia na ich jakość, a także zadowolenie klientów.

F

Polimerobetonowa deska gzymsowa POLIAN

Nowatorstwo
Ankra Kompozyty dla branży budowlanej oferuje deskę gzymsową polimerobetonową Polian, która posiada szereg właściwości
fizyko-chemicznych decydujących o znacznej
przewadze w eksploatacji nad standardowym
betonem. W polimerobetonie wyeliminowano bowiem najsłabszą część zwykłego betonu, czyli hydrauliczne spoiwo mineralne.
W polimerobetonach jako spoiwo wykorzystywane są najczęściej żywice poliestrowe ze
względu na parametry wytrzymałościowe i odpornościowe oraz łatwe przetwórstwo i relatywnie niską cenę. Dodatkowo polimerobeton może być wykonany w różnych kolorach, a także z efektem odblaskowym (np.
ekrany akustyczne, mała architektura, gzymsy wiaduktów z ograniczoną wysokością
przejazdu). O proekologicznym charakterze
deski świadczy nie tylko łatwy recykling, ale
także technologia wytwarzania, która może
odbywać się z wykorzystaniem odpadów
spalania w elektrowniach, siarki czy innych
przedmiotów objętych procedurą recyklingu.
Ofertę dla budownictwa uzupełnia kompozytowa siatka do zbrojenia posadzek i betonu oraz włókno bazaltowe do zbrojenia betonu.

dze od siatki stalowej) gwarantują komfort
i efektywność pracy, natomiast odporność
chemiczna i ogniowa stanowią gwarancję minimalizacji kosztów eksploatacji w związku
z brakiem potrzeby wymiany w długim okresie czasu.

Wszechstronna specjalizacja
Siatka opinkowa POLLUX na bazie
kompozytu bazaltowego

Gwarancja jakości
Kompozytowa siatka opinkowa Pollux,
dedykowana branży górniczej i tunelingowi,
to innowacyjne rozwiązanie skonstruowane
z najwyższej jakości materiałów. Bardzo wytrzymałe i odporne włókna bazaltowe, stanowiące rdzeń konstrukcji siatki, oraz polimer
o bardzo wysokich parametrach odpornościowych, z którego wykonane jest pokrycie siatki, stanowią znakomity substytut dla
ciężkich siatek stalowych powszechnie
wykorzystywanych w branży wydobywczej
i budowlanej. Elastyczna konstrukcja ułatwia
transport i operowanie przy montażu, a wysoka wytrzymałość (przy 4 razy niższej wa-

Oferta firmy obejmuje także inne produkty z polimerobetonu, takie jak: podstawy
pod parasole ogrodowe, specjalne płyty i podkłady kolejowe, odważniki – balasty wind, maszyn i urządzeń, przeciwwagi do sprzętu
AGD, donice krzewów i drzew, elementy mebli ogrodowych i parkowych, elementy meblowe i wystroju wnętrz.
Nadrzędnym celem spółki jest spełnienie
wymagań i oczekiwań rynku poprzez dostarczanie wyrobów wysokiej jakości, w przystępnej cenie oraz przy minimalnym czasie dostawy. Realizacja specjalnych zamówień według indywidualnych potrzeb klientów to
dodatkowy atut. Umiejętność łączenia tych
elementów okazała się dla spółki warunkiem
decydującym o efektywności i międzynarodowym sukcesie.
www.ankrakompozyty.pl
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Polskie rolnictwo
z potencjałem i sukcesami
19 czerwca w ogrodach Pałacu Prezydenckiego odbyło się prawdziwe święto polskiego
rolnictwa. Przy okazji gali ﬁnałowej konkursu AgroLiga 2011 prezydent Bronisław
Komorowski nagrodził pucharami i dyplomami najlepszych przedstawicieli tego sektora,
podkreślając ich rolę w rozwoju i budowaniu marki krajowej produkcji rolniczej
Fot. PAWEKO

dbywający się od 19 lat konkurs
AgroLiga, na szczeblu wojewódzkim organizowany przez
Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa
Rolniczego, a na szczeblu krajowym – przez
Redakcję Audycji Rolnych Programu 1 TVP
SA we współpracy ze Stowarzyszeniem AgroBiznesKlub, wyłania i promuje najlepszych
polskich rolników oraz najlepsze ﬁrmy z branży rolno-spożywczej. Laureaci – Mistrzowie
Krajowi AgroLigi w kategoriach rolnicy i ﬁrmy – doskonale radzą sobie na konkurencyjnym rynku, oferując wyroby na wysokim
poziomie i doskonaląc jakość produkcji dzię-

O

ki umiejętnemu wykorzystywaniu dotacji
unijnych. W efekcie rozwój i sukcesy indywidualne motywują do wzmożonych wysiłków
inne podmioty działające na rynku rolniczym,
a jednocześnie budują silną, pozytywnie postrzeganą markę krajowego sektora rolnospożywczego.
Prezydent osobiście gratulował tegorocznym zwycięzcom, którzy stanowią rolniczą czołówkę i mogą być wzorem dla innych
pod względem wdrażanych rozwiązań będących następstwem postępu, uzyskiwanych
wyników i z powodzeniem realizowanych strategii rozwojowych. Dziękował za ich pracę,

nie pozostawiając bez echa ich wkładu w rozwój krajowego rolnictwa i podkreślając, że ich
osiągnięcia są miarą krajowego sukcesu, a zarazem miarą tego, co można osiągnąć w warunkach polskiego rolnictwa i polskiego przetwórstwa żywności. – Mam świadomość, że
w warunkach narastającej konkurencji ogromną rolę mają ci, którzy są dobrzy albo właśnie
najlepsi – mówił prezydent Komorowski,
kierując słowa do laureatów.
Oprócz laureatów w dwóch podstawowych kategoriach konkursu triumfatorem
uroczystości był prof. Eberhard Makosz,
odznaczony przez prezydenta Krzyżem Ko-

• Beata i Roman Szymański z Nowosiółki
(woj. lubelskie)
• Danuta i Waldemar Ochryniuk z Brożek
(woj. lubuskie)

• Danuta i Marek Banasiak z Gościówa
(woj. wielkopolskie)
• Agnieszka i Mirosław Ignaszak z Lubiesza
(woj. zachodniopomorskie)
• Małgorzata i Leonard Musioł z Puńcowa
(woj. śląskie)
• Zofia i Adam Woś z Czerc (woj. podkarpackie)

Laureaci konkursu AgroLiga 2011
kategoria rolnicy
tytuł I Wicemistrza Krajowego
AgroLigi 2011:
• Wioletta i Sylwester Imiołek z Krępy
(woj. łódzkie)
tytuł Wicemistrza Krajowego
AgroLigi 2011:
• Andrzej i Romuald Wiśniewscy
ze Sławkowa (woj. kujawsko-pomorskie)
• Małgorzata i Edward Romanowscy
z Sugajenka (woj. warmińsko-mazurskie)
• Hanna, Jerzy i Marcin Karcz z Koszwał
(woj. pomorskie)
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tytuł laureata Krajowego AgroLigi 2011:
• Małgorzata i Dariusz Przemyscy ze Starej
Słupi (woj. świętokrzyskie)
• Urszula i Konrad Nikodem z Kolanowi
(woj. opolskie)
• Jolanta i Janusz Dziekan z Wierzchowic
(woj. dolnośląskie)
• Grzegorz Seliga z Przybyszewa
(woj. mazowieckie)

kategoria firmy
tytuł Mistrza Krajowego:
• HRSPiB „Trans-Sol” Kruszewo Wypychy
(woj. podlaskie)
tytuł I Wicemistrza Krajowego AgroLigi 2011:
• SEKO SA z Chonic (woj. pomorskie)
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mandorskim Orderu Odrodzenia Polski za
wybitne zasługi w pracy naukowo-badawczej
na rzecz rozwoju sadownictwa. Gratulując orderu, prezydent podkreślał, że za przyznanym
wyróżnieniem kryją się realne osiągnięcia
i sukcesy całego środowiska sadowników
polskich, środowiska naukowego pracującego na rzecz polskiego sukcesu w tym obszarze. – Myślę, że to dobry punkt wyjścia, żeby
mówiąc dziękuję, podkreślić jednocześnie
to, że Polska jest absolutną potęgą jeśli chodzi o produkcję jabłek – mówił.
Oprócz prezydenta Komorowskiego i zwycięzców XIX edycji ArgoLigi w gali wzięli
udział m.in. szef Kancelarii Prezydenta Jacek
Michałowski, sekretarz stanu w KPRP Dariusz Młotkiewicz oraz sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierz Plocke, który spotkał się z laureatami
również przy okazji odrębnej uroczystości w
resorcie rolnictwa, poprzedzającej główną ceremonię w Pałacu Prezydenckim. Tam osobiście wręczył wszystkim 29 najlepszym rolnikom i zwycięskim agrofirmom imienne listy gratulacyjne ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego. Niektórzy liderzy
dodatkowo otrzymali honorowe odznaki
„Zasłużony dla Rolnictwa”. – To dzięki temu
konkursowi możemy poznawać poszczególne regiony Polski oraz siłę polskiego rolnictwa i agrofirm z nim współpracujących.
Dzięki zwycięzcom AgroLigi możemy mieć

poczucie dumy, że polskie rolnictwo zyskuje należne mu znaczenie w Unii Europejskiej.
Jesteście swoistymi ambasadorami polskiej
wsi w Europie – mówił Kazimierz Plocke do
uczestników i laureatów konkursu AgroLiga
2011, gratulując im sukcesu oraz dziękując
jego organizatorom.
Zakres działalności laureatów jest różny, bo i niejedno imię ma sukces. Wśród zwycięzców są gospodarstwa rolne, producenci, firmy działające na rzecz rozwoju rolnictwa w wymiarze rozwiązań technicznych i doradztwa. Po raz pierwszy w historii konkursu aż dwoje laureatów reprezentuje Podlasie. Z tego regionu Mistrzem Krajowym
AgroLigi w kategorii firma zostali Grażyna
i Andrzej Remisiewicz, prowadzący przedsiębiorstwo Trans-Rol, natomiast w kategorii rolnicy Jolanta i Adam Kochańscy z miejscowości Jasionówecka. – Ta nagroda to
ogromne wyróżnienie, bo jeszcze nigdy w historii nie zdarzyło się, żeby z województwa
podlaskiego wygrana padła aż w dwóch kategoriach – mówił Andrzej Remisiewicz
w ogrodach Pałacu Prezydenckiego. Jego firma od 18 lat jest wiodącym w regionie animatorem nowatorskich rozwiązań w rolnictwie i budownictwie, a także organizatorem szkoleń, konferencji naukowo-doradczych poświęconych promocji nowoczesnych środków i metod sprzyjających rozwojowi nowoczesnego rolnictwa. Jako ilu-

strację idei dla prowadzonej działalności
przywołał podczas gali myśl Jana Pawła II,
mówiąc: – Wielu z nas znana jest mądrość
i przesłanie płynące ze słów naszego wielkiego rodaka, papieża Jana Pawła II: „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz
przez to, kim jest. Nie przez to, co ma, lecz
przez to, czym dzieli się z innymi”. Jeszcze
raz dziękuję wszystkim i zapraszam na
Podlasie – mówił Andrzej Remisiewicz. Dla
Jolanty i Adama Kochańskich nie jest to
pierwsze zwycięstwo w konkursie. Mimo że
ich gospodarstwo znajduje się w małej
miejscowości Jasionówecka, to wygrało
w ostatniej edycji podlaskiego konkursu
KRUS na najbezpieczniejsze gospodarstwo
rolne, co jest zasługą właścicieli, którzy dokładają wszelkich starań, by ich gospodarstwo było wzorowe pod względem bezpieczeństwa, estetyki i funkcjonalności.
Łącznie w tegorocznej edycji konkursu
wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego
zgłosiły 15 Mistrzów Wojewódzkich jako
kandydatów do tytułu Mistrza Krajowego
AgroLigi 2011 w kategorii rolnicy oraz 14 Mistrzów Wojewódzkich jako kandydatów do tytułu Mistrza Krajowego AgroLigi 2011 w kategorii firmy. Spośród nich wybrano liderów
krajowego rolnictwa, którzy budują pozytywny
obraz polskiego rolnictwa i z powodzeniem
mogą stanowić wzór efektywnej działalności
prowadzącej do rynkowego sukcesu.
I
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Nasz chleb z naszej mąki
Naszym celem jest zadowolenie klientów, co daje nam satysfakcję i zachęca nas
do dalszego rozwoju – mówi Piotr Wlazły, właściciel PPHU MĄK-POL z Burzenina
Jak ewoluowała działalność firmy?
– PPHU MĄK-POL Piotr Wlazły jest rodzinną firmą zajmującą się produkcją pieczywa oraz mąki. Zakład powstał w 1987
roku, kiedy to wybudowana została piekarnia, w której początkowo zatrudniałem 3 osoby. Z czasem zakład się rozbudował i zwiększyło się zatrudnienie, które obecnie wynosi
50 osób. Od samego początku naszej działalności rokrocznie organizujemy kształcenie
uczniów, z których to do dzisiaj w większości składa się załoga piekarni.
Co wskazałby pan jako punkty zwrotne
w rozwoju firmy?
– Trudności ze zbytem zbóż okolicznych
rolników na naszym terenie skłoniły nas do
wybudowania w 1995 roku młyna zbożowego, który został również rozbudowany, a technologia przemiału zbóż udoskonalona, spełniając obecnie wszystkie unijne wymogi jakościowe. W wyniku zwiększonej wydajności
młyna skup zboża i sprzedaż mąk odbywają się na terenie całego kraju. Dzięki unijnym
dotacjom możemy podnosić jakość produk-

Piotr Wlazły z żoną Anną

Młyn zbożowy
cji poprzez selekcjonowanie zboża w nowoczesnym laboratorium, a także rozszerzać
sprzedaż o mąkę w torebkach jednokilogramowych. Dzięki tym ulepszeniom jesteśmy

pewni, że mąka trafiająca do naszych odbiorców jest najlepszej jakości i spełnia ich
oczekiwania.
Własna produkcja mąki oraz duża sprzedaż naszego pieczywa skłoniły nas do kupna drugiej piekarni w 2000 roku, zaspokajającej popyt na nasze produkty na terenie
Zduńskiej Woli.
Jakie czynniki decydują o przywiązaniu
klientów do marki?
– Przez 25 lat istnienia firmy zdobyliśmy
bogate doświadczenie, systematycznie starając
się jak najlepiej dostosować do zmieniających
się potrzeb i upodobań klientów. Nasze pieczywo produkowane jest tradycyjnie, na zakwasie, bez konserwantów. Oprócz tradycyjnego pieczywa oferujemy wyroby półcukiernicze, a także różnego rodzaju mąki
pszenne oraz żytnie. Rosnąca sprzedaż naszych produktów zarówno na rynku lokalnym,
jak i w powiatach ościennych świadczy o jego
doskonałej jakości i zadowoleniu klientów.
Rozmawiał Piotr Nowacki

Firma miodem płynąca
Firma Huzar z siedzibą w Nowym Sączu to obecnie największa w Polsce ﬁrma
konfekcjonująca miody pszczele o najwyższej jakości, czego potwierdzeniem
może być ostatnio zdobyty laur zwycięzcy w ogólnopolskim konkursie Agroliga
irma Huzar powstała w 1997 roku
jako spółka cywilna, a obecnie jest
spółką prawa handlowego zatrudniającą ponad 60 osób, które na co
dzień dbają, aby oferowane miody spełniały oczekiwania smakowe nawet najbardziej
wymagających konsumentów. Zarząd ﬁrmy
nieustannie dokłada wszelkich starań, by
sprostać wymaganiom rynku. W 2002 roku
po raz pierwszy został certyﬁkowany system
zarządzania jakością, który, ciągle doskonalony, zaowocował stosowaniem najbardziej
rygorystycznych standardów produkcyjnych
w przemyśle spożywczym (IFS i BRC). Daje
to gwarancję, że propozycja sprzedażowa ﬁrmy Huzar przygotowana została z należytą
dbałością o produkt. Potwierdzeniem najwyższej jakości są liczne nagrody w plebiscytach konsumenckich. Ponadto, mając na
uwadze właściwości zdrowotne miodu,
Huzar Sp. z o.o. wzięła udział w badaniach
klinicznych na pacjentach stosujących miód

w leczeniu chorób serca i otrzymała rekomendację Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.
W ofercie firmy klienci mogą odnaleźć
miody wielokwiatowe, lipowe, akacjowe, gryczane i spadziowe – krajowe i zagraniczne. Od
niedawna Huzar oferuje także miody pitne:
dwójniaki, trójniaki i czwórniaki produkowane
według unikalnych staropolskich receptur.
– W nowo otwartym w grudniu 2010 roku
zakładzie przy ulicy Tarnowskiej zamierzamy
poszerzyć asortymenty zarówno miodów
pszczelich, jak i pitnych, tak, aby w pełni usatysfakcjonować gusta klientów – mówi zarząd
firmy Huzar Sp. z o.o.
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Produkty firmy

Huzar Sp. z o.o.
ul. Tarnowska 161
33-300 Nowy Sącz
tel./fax 18 443 71 46, 18 443 45 99
huzar@huzar.sacz.pl
www.huzar.sacz.pl

AGROLIGA

Sprawdzone receptury
PPHU „Jóźwiak” od ponad 20 lat zajmuje się produkcją wysokiej jakości
gotowych posiłków oraz wyrobów garmażeryjnych

Dorota i Sławomir Jóźwiakowie odbierają
nagrodę od prezydenta

Nowością w ofercie firmy są zdrowe
dania wysokoprzetworzone

irma rodzinna PPHU „Jóźwiak”
rozpoczęła działalność w 1990 roku.
Założycielami byli Jerzy i Wiesława
Jóźwiak. Od 1997 ﬁrmę prowadzi ich
córka Dorota Jóźwiak z pomocą braci Sławomira i Pawła Jóźwiaków.
Aktualnie firma zatrudnia około 30 osób.
Podstawą jej działalności jest produkcja szerokiego asortymentu gotowych posiłków,
dań warzywno-mięsnych oraz produktów garmażeryjnych mrożonych i świeżych. Zakład

posiada wdrożony system kontroli jakości
HACCP oraz systemy GMP/GHP.
Rosnące tempo życia sprawia, że konsumenci coraz częściej sięgają po posiłki łatwe
i szybkie w przygotowaniu. Wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom, firma w ubiegłym
roku wprowadziła do swojej oferty nowe rodzaje
dań gotowych w postaci dań sterylizowanych,
których produkcja odbywa się z wykorzystaniem
innowacyjnej technologii. W ten sposób uzyskiwane są zdrowe dania wysokoprzetworzo-
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ne, spełniające oczekiwania konsumentów
dbających o zdrowy styl odżywiania.
– Oferowanie najwyższej jakości produktów jest naszym priorytetem. Dlatego też
dokładamy wszelkich starań, by wykorzystywane do produkcji surowce były szczegółowo kontrolowane. Po weryfikacji do produkcji gotowych wyrobów wykorzystujemy tylko te z nich, które spełniają wszystkie normy
jakościowe i higieniczne. Warto dodać, że
wszystkie nasze wyroby są wytwarzane
w oparciu o własne receptury i nie zawierają
sztucznych środków konserwujących – mówi
Dorota Jóźwiak, właścicielka firmy.
Znaczącym krokiem w rozwoju przedsiębiorstwa była realizacja projektu „Poprawa konkurencyjności PPHU „Jóźwiak” poprzez rozbudowę bazy produkcyjnej i wyposażenia”, dofinansowanego z Lubuskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013. Wartość projektu wyniosła
2,47 mln zł.
www.firmajozwiak.pl

FPHU PAWEKO Beata Pawlikowska
Mierzyn 26, 13-334 Łąkorz
tel. (56) 474 56 33
fax (56) 474 58 15
paweko2@wp.pl
www.paweko.com.pl

Oferujemy:
- surówki warzywne
- kapustę kwaszoną
- ogórki kwaszone i konserwowe
- buraczki

Smak natury…
PAWEKO Beata i Krzysztof Pawlikowscy to firma rodzinna z siedzibą w Mierzynie, która specjalizuje się w produkcji przetworów warzywnych. Dla potrzeb produkcyjnych 95 proc. warzyw pozyskiwanych jest z rodzinnego, blisko 200-hektarowego
gospodarstwa rolnego. Firma posiada wdrożony system jakości HACCP.
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Dobrze wykorzystywany
potencjał
Firma PROBIO Profesjonalne Żywienie Paweł Benedykciński dzięki kompleksowemu
podejściu do jakości, wykwaliﬁkowanej kadrze oraz wykorzystywaniu do produkcji
najlepszych surowców stała się silną marką, cenioną przez klientów w całej Polsce
ROBIO to polska ﬁrma oferująca
profesjonalne mieszkanki paszowe
uzupełniające, koncentraty, prestartery, zakwaszacze, granulaty dla
drobiu, bydła i trzody chlewnej. W swojej działalności wykorzystuje wieloletnie doświadczenia w żywieniu i proﬁlaktyce zwierząt.
W opracowywaniu produktów zespół technologów PROBIO korzystał z doświadczeń
zebranych w trakcie współpracy z rolnikami
z terenu całej Polski.
Sukces firmy jest wynikiem konsekwentnie realizowanej polityki jakości i powtarzalności wyrobu, o czym świadczy wdrożony system HACCP oraz zasady dobrej praktyki produkcyjnej. Wytwórnia jest zakładem nowoczesnym, zatrudniającym wykwalifikowaną
kadrę oraz posiadającym ugruntowaną po-
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zycję na rynku krajowym. Produkuje wyroby
w oparciu o wysokiej jakości surowce wysokobiałkowe oraz zboża pochodzenia krajowego. Wysoka jakość, fachowa obsługa klientów, doradztwo w zakresie żywienia zwierząt
oraz adekwatna do jakości cena doprowadziły
do tego, że w krótkim czasie firma zdobyła zaufanie hodowców.
Za swoją działalność, jakość produktów
oraz profesjonalizm firma została wielokrotnie uhonorowana zarówno w regionalnych, jak
i ogólnopolskich konkursach, między innymi:
została laureatem krajowym konkursu Agroliga 2011 w kategorii firm, otrzymała nagrodę na Międzynarodowych Targach AgroTech Minikowo 2010. Właściciel firmy otrzymał także z rąk ministra rolnictwa odznakę
„Zasłużony Dla Rolnictwa”

Wytwórnia Probio
PROBIO Profesjonalne Żywienie
Paweł Benedykciński
ul. Rolnicza 3, 88-200 Radziejów
tel. (54) 285 44 82 – sprzedaż
tel. (54) 285 25 69 – wytwórnia
www.probio.pl

Apetyt na SEKO
Wysoka pozycja SEKO SA na rynku krajowym wynika przede wszystkim
z rozbudowanego asortymentu produktów obejmującego ponad 200 pozycji,
jakości wyrobów potwierdzonej certyﬁkatami i przystępnej ceny
EKO SA jest jednym z czołowych
przedsiębiorstw przetwórstwa rybnego w Polsce. Firma powstała
w 1992 roku i zajmuje się produkcją
marynat rybnych, wyrobów rybnych na bazie śledzia solonego, sałatek rybnych i jarzynowych, ryb smażonych w zalewach octowych
i pomidorowych oraz innych rybnych wyrobów garmażeryjnych. Walory smakowe produktów SEKO znajdują uznanie w regionalnych i ogólnokrajowych konkursach. Produkty
„Ognista zagrycha” oraz „Sałatka polska” zostały wyróżnione nagrodą „Doceń polskie”.
Nowoczesna fabryka w Chojnicach została oddana do eksploatacji w 2001 roku
w odpowiedzi na rosnące zainteresowanie wyrobami SEKO firma co roku powiększa
moce produkcyjne i obszar fabryki. W lutym
2011 roku zamknięty został kolejny etap inwestycji. Po rozbudowie zakład zajmuje
16000 mkw. i jest jednym z większych w Europie.
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Jeden z produktów firmy
Oferta SEKO składa się z ponad 200 pozycji asortymentowych, opartych głównie
na bazie śledzia i makreli sprowadzanych
z Islandii, Norwegii, Danii i Niemiec. SEKO
jest również jedną z największych firm pro-

dukujących delikatesowe koreczki śledziowe
z surowca bałtyckiego kupowanego w kraju.
Wyroby SEKO przygotowywane według
ponad 70 receptur są dostępne w opakowaniach szklanych i plastikowych od 80 g do 25
kg. Wśród bogatej oferty SEKO znajdują się
m.in. rolmopsy, różnorodne zawijańce i krajanki śledziowe w zalewach olejowych, ryby
w zalewie solonej i w oleju, ryby smażone
w zalewach octowych i sosach, sałatki rybne
i jarzynowe, pasty rybne, ryby w galaretach
i inne rybne wyroby garmażeryjne. Wyroby
SEKO są dostępne w sieciach handlowych
i hurtowniach na terenie całego kraju, cieszą
się też uznaniem klientów z Niemiec, Czech,
Słowacji, Francji, Irlandii, Anglii, Włoch i Stanów Zjednoczonych.
Od 15 marca 2007 SEKO SA należy do
grona spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
www.sekosa.pl

WOJEWÓDZKI LIDER BIZNESU

Lubelski biznes
ma nowych liderów
Firmy działające na terenie województwa lubelskiego są dobrze zmotywowane,
by prężnie się rozwijać i pomnażać przychody. Co roku Regionalna Izba Gospodarcza
w Lublinie nagradza przedsiębiorstwa, które wykazują się wzorową postawą biznesową,
a zarazem mogą poszczycić się dobrymi wynikami. W tym roku kolejne ﬁrmy
otrzymały statuetki, certyﬁkaty oraz szansę na dalszy rozwój i wzmocnienie marki
Fot. ARCHIWUM ORGANIZATORA (2)

rogram promocyjny „Wojewódzki
Lider Biznesu”, organizowany od
dziewięciu lat przez Regionalną
Izbę Gospodarczą w Lublinie, jest
adresowany do wszystkich ﬁrm działających minimum dwa lata na terenie województwa lubelskiego, niezależnie od branży.
Laureatów wyróżnia biznesowa rzetelność,
przejawiająca się zgodnością z prawem i normami oraz etyczną postawą, która idzie w parze z imponującymi wynikami ﬁnansowymi.
W związku z tak przyjętymi zasadami ﬁrma
poddająca się ocenie w ramach konkursu nie
może mieć zaległości w regulowania zobowiązań wobec ZUS i Urzędu Skarbowego.
Kapituła złożona z niezależnych ekspertów, w tym przedstawicieli samorządu gospodarczego, instytucji finansowych ZUS, US,
PIP i środowisk naukowych, rozpatruje zgłoszenia pod kątem wielkości sprzedaży, nakładów inwestycyjnych, zatrudnienia, warunków pracy, terminowości regulowania
zobowiązań wobec kontrahentów oraz społecznej odpowiedzialności firmy. Odrębnie
analizowane są mikroprzedsiębiorstwa oraz
małe, średnie i duże firmy. W tym roku
oprócz statuetek i certyfikatów w podstawowych kategoriach, uwzględniających skalę
działalności, po raz pierwszy rozbudowano
formułę konkursu o nowe kategorie. W efekcie nagroda trafiła do firm, które uhonorowano tytułem Przedsiębiorstwa innowacyjnego oraz Inwestora roku.
25 czerwca w Teatrze Muzycznym w Lublinie odbyła się gala finałowa podsumowująca IX edycję Programu „Wojewódzki Lider Biznesu”, w ramach której Regionalna
Izba Gospodarcza wyróżniła najlepiej rozwijające się firmy w województwie lubelskim,
które mogą poszczycić się najlepszymi wynikami z lat 2010 i 2011 oraz niebudzącą zastrzeżeń postawą biznesową. Zwycięzcom
osobiście gratulowali osiągnięć rzutujących
na kondycję lubelskiej gospodarki oraz wygranej wicemarszałek Krzysztof Grabczuk
i członek zarządu województwa Jacek Sobczak.
W dotychczasowych edycjach przedsiębiorstwom najbardziej zaangażowanym
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w rozwój gospodarczy, a przy tym uzyskującym najlepsze rezultaty na tle regionalnej konkurencji przyznano już ponad 30 statuetek
oraz 260 certyfikatów Lidera Biznesu. Dzięki docenionym działaniom i postępom laureaci
zyskali szansę na poprawę rozpoznawalności
i wizerunku firmy oraz nawiązania nowych

kontaktów biznesowych. W tym roku spośród
blisko 30 firm kandydujących do tytułu „Wojewódzkiego Lidera Biznesu”, które w 2011
roku wygenerowały łączny przychód 1 mld zł
i zatrudniają łącznie ponad 3500 pracowników, kapituła nagrodziła statuetkami 4 firmy,
a 23 przyznała certyfikat laureata.
I

Wyniki IX edycji Programu „Wojewódzki Lider Biznesu”
kategoria mikroprzedsiębiorstwa
statuetka:
• Centrum Projektów i Analiz Informatycznych
„Pro-Project” Henryk Kartaszyński (Chełm)
certyfikaty laureata:
• Krismar Sp. z o.o. J.v. (Biała Podlaska)
• SZKOLTEX Centrum Usług BHP i Kadr
Daniel Sochacki (Lublin)
kategoria małe przedsiębiorstwa
statuetka:
• Edbak Sp. z o.o. (Piotrowice)
certyfikaty laureata:
• REALL Agencja Zaopatrzenia Technicznego
Arkadiusz Króżel (Lublin)
• Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych
Projektowania i Obsługi Inwestycyjnej
„CIEPŁOTECH” K. Sawicz, W. Adamczuk,
K. Adamczuk SJ (Chełm)
• Greenland Technologia EM Sp. z o.o.
(Trzcianki k. Puław)
• Zakład Stolarsko-Budowlany Zdzisław
Serhej (Biała Podlaska)
• HEN-BUD Sp. z o.o. (Lublin)
• Lubelskie Przedsiębiorstwo Robót
Telekomunikacyjnych SA (Lublin)
• WOLCO Sp. z o.o. (Lublin)
• Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe
„Cewar” Więch &Więch SJ (Lublin)
• Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe
„Venta” Sp. z o.o. (Lublin)
• „Graf-Marina” SC Agata i Mirosław
Augustyniak (Lublin)

• Przedsiębiorstwo Przemysłu Paszowego
„BACUTIL” Sp. z o.o. (Bedlno Radzyńskie)
kategoria średnie przedsiębiorstwa
statuetka:
• Zakład Remontowo-Budowlany Stanisław
Romaniuk (Biała Podlaska)
certyfikaty laureata:
• Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne w Lublinie Sp. z o.o.
• KZA Przedsiębiorstwo Automatyki
i Telekomunikacji SA (Lublin)
• AMAR Sp. z o.o. (Lublin)
• Drukarnia Embe Press S. Bezdek,
M. Mamczarz SJ (Lublin)
• Prozap Sp. z o.o. (Puławy)
• Neptun Sp. z o.o. (Lublin)
kategoria przedsiębiorstwa duże
statuetka:
• Przedsiębiorstwo Wykonawstwa Remontów
i Inwestycji REMZAP Sp. z o.o. (Puławy)
certyfikaty laureata:
• SEDAR SA (Międzyrzec Podlaski)
• Społem Powszechna Spółdzielnia
Spożywców „Robotnik” w Zamościu
• Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki
Cieplnej Sp. z o.o. (Lublin)
• POL–SKONE Sp. z o.o. (Lublin)
Przedsiębiorstwo Innowacyjne:
• EDBAK Sp. z o.o.
Inwestor Roku:
• Neptun Sp. z o.o.
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Filary lubelskiej gospodarki
W naszym programie chcemy pokazywać takie przedsiębiorstwa, które
stanowiąc wzór do naśladowania, mobilizują inne podmioty do rozwoju
– mówi Marek Wagner, prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Lublinie
Jaki poziom reprezentują firmy ubiegające się o tegoroczny tytuł „Wojewódzkiego
Lidera Biznesu”?
– W tym roku w Programie wystartowało 27 firm. Chociaż jest to o kilka mniej niż
w poprzedniej edycji, to zauważamy, że od kilku lat liczba uczestników utrzymuje się na porównywalnym poziomie. Z rozmów z przedsiębiorcami wynika, że główną przyczyną
mniejszego zainteresowania Programem jest
spowolnienie gospodarcze ostatnich lat, a tym
samym znacznie gorsze wyniki sprzedaży
i produkcji. Poziom firm, które się zgłosiły, należy jednak uznać za wysoki, i to pomimo gorszej koniunktury niż ta, jaką mieliśmy jeszcze
dwa lata temu. Okazuje się bowiem, że ci najlepsi z najlepszych mogą sobie pozwolić na
zwiększanie zatrudnienia, duże inwestycje oraz
wprowadzenie na rynek nowych produktów
i usług.
Tegoroczna edycja będzie miała nieco
zmienioną formułę. Proszę przybliżyć, co nowego pojawi się w programie.
– Na podstawie wieloletnich doświadczeń
postanowiliśmy rozszerzyć katalog przyznawanych nagród. Wynika to z potrzeby uhonorowania przedsiębiorstw najbardziej wyróżniających się w danej sferze działalności,
a niekoniecznie przodujących pod względem
całościowej oceny wskaźników. Dlatego też
niezależnie od kategorii dotyczącej wielkości
firmy Kapituła mogła przyznać w tym roku
dodatkowe tytuły: „Przedsiębiorstwo Innowacyjne”, „Eksporter Roku”, „Inwestor Roku”,
„Pracodawca Roku” i „Inwestor w Dziedzinie Ochrony Środowiska”.
W trakcie oceny dostrzeżone zostały dwie
firmy, które wyróżniały się ilością wdrożonych
nowych produktów oraz nakładami na inwestycje. Firmy te zgodnie z przyjętymi regułami otrzymały dodatkowe tytuły: „Przedsiębiorstwa Innowacyjnego” i „Inwestora Roku”.
Jakie kryteria oceny są najistotniejsze
przy wyborze laureatów?
– Aby móc wziąć udział w Programie Wojewódzki Lider Biznesu, trzeba od co najmniej
dwóch lat prowadzić działalność na terenie
województwa lubelskiego i nie mieć zaległości w regulowaniu zobowiązań wobec kontrahentów, klientów, ZUS i Urzędu Skarbowego. Do merytorycznej oceny uczestników
powołane jest niezależne gremium ekspertów
pod przewodnictwem prof. dr. hab. inż.
Włodzimierza Sitko, kierownika Katedry Zarządzania na Wydziale Zarządzania Politechniki Lubelskiej. W skład kapituły wcho-

66 Fakty

Są firmy, które uczestniczyły w kilku kolejnych
edycjach Programu i co roku utrzymywały swój
wysoki poziom, a więc można śmiało powiedzieć,
że tytuł „Wojewódzkiego Lidera Biznesu”
mobilizuje do ciągłego rozwoju
dzą przedstawiciele ZUS, US, PIP, samorządu
gospodarczego i instytucji finansowych.
W naszym programie chcemy pokazywać
takie przedsiębiorstwa, które stanowiąc wzór
do naśladowania, mobilizują inne podmioty do rozwoju, dlatego też przedmiotem
oceny są w szczególności takie kryteria, jak:
wielkość sprzedaży, nakładów inwestycyjnych, zatrudnienia, terminowość regulowania zobowiązań wobec kontrahentów, warunki pracy oraz społeczna odpowiedzialność
firmy.
Jakie korzyści osiągają laureaci uczestniczący w konkursie?
– Zwycięzcy naszego Programu otrzymują statuetki, laureaci – certyfikaty, a wszystkim uczestnikom przysługuje prawo wykorzystywania logo programu w swoich działaniach promocyjnych.
Firmy biorące udział w konkursie Wojewódzki Lider Biznesu mają szansę na nawiązanie nowych kontaktów biznesowych,
większą rozpoznawalność i poprawę wizerunku poprzez obecność w gronie firm o określonym poziomie rozwoju i randze. Nasz program jest również narzędziem budowania reputacji firmy w oczach jej pracowników – osiągnięcia są bowiem potwierdzeniem wagi i znaczenia ich pracy. Poprzez przeprowadzone
oceny i promocję najlepszych firm propagowane są „dobre obyczaje kupieckie”, nowoczesne formy zarządzania, dobrze pojęta ety-

ka biznesu i odpowiedzialność społeczna
przedsiębiorstwa.
Są firmy, które uczestniczyły w kilku kolejnych edycjach Programu i co roku utrzymywały swój wysoki poziom, a więc można
śmiało powiedzieć, że tytuł „Wojewódzkiego
Lidera Biznesu” mobilizuje do ciągłego rozwoju. Dzięki udziałowi w WLB przedsiębiorstwa umacniają swój wizerunek rzetelnych, solidnych i efektywnych, co pomaga
utrzymywać dobre relacje z obecnymi klientami i kontrahentami, a także pozyskiwać nowych.
W jakim stopniu postawa liderów lubelskiego biznesu przekłada się na perspektywy rozwojowe regionu?
– „Nasi” Liderzy Biznesu stanowią filary lubelskiej gospodarki. Firmy biorące udział
w Programie to wzory do naśladowania dla
innych podmiotów gospodarczych regionu:
są operatywne w zdobywaniu środków na
działalność, chociażby poprzez wykorzystywanie funduszy unijnych. Wyróżniają się
innowacyjnością, ciągłym rozwojem, inwestowaniem w nowoczesne obiekty, sprzęt, systemy zarządzania, kadrę itp. Optymizmem napawa fakt, że pomimo odczuwalnego powszechnie spowolnienia gospodarczego firmy z terenu Lubelszczyzny dobrze sobie radzą i z nadzieją patrzą w przyszłość.
Rozmawiał Piotr Nowacki
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Wzrost innowacyjności
Rozmowa z Krzysztofem Hetmanem, marszałkiem województwa lubelskiego
W czym tkwi potencjał regionu i w jaki
sposób jest on wykorzystywany?
– Lubelszczyna jest regionem, który
może wykorzystać potencjał tkwiący w rolnictwie, kulturze, turystyce czy zasobach naturalnych. Ale nie mam wątpliwości, że największy potencjał drzemie w ludziach tu
mieszkających. To przesiębiorcy sięgają coraz częściej, bez żadnych kompleksów, po kolejne unijne dotacje. Rolnicy kupują sprzęt
i unowocześniają swoje gospodarstwa. Samorządy budują obiekty sportowe, drogi, biogazowanie czy farmy fotowoltaiczne. Jeszcze
kilka lat temu niewiele osób było w stanie
uwierzyć, że to wszystko może się udać. Wierzę, że mieszkańcy regionu powoli zaczynają przekonywać się, że jesteśmy województwem, które się zmienia. Będę ich utwierdzał
w tym przekonaniu, tym bardziej że region
rozwija się dzięki ich pracy.
Jednym z czynników stymulujących
rozwój i konkurencyjność biznesu jest innowacyjność. Jak pod tym względem wypada
województwo lubelskie?
– Nie da się ukryć, że dotychczas województwo lubelskie nie mogło chwalić się tym,
że jest regionem innowacyjnym, ze względu
na wieloletnie zapóźnienia w wielu obszarach.
Ale te wskaźniki innowacyjności z pewnością
poprawią się diametralnie w najbliższych latach. Stanie się tak dzięki inwestycjom, jakie
zostały zrealizowane na uczelniach w całym
województwie, nie tylko w Lublinie, bo także w szkołach wyższych w Białej Podlaskiej,
Chełmie czy Zamościu. Duża część środków
przeznaczonych dla uczelni, a mówimy o miliardzie złotych, została wykorzystana na wyposażenie laboratoriów i zakup nowoczesnego sprzętu. Skorzystają z tego przede
wszystkim studenci kierunków prorozwojowych, które w największym stopniu mogą oddziaływać na gospodarkę. Trzeba też wspomnieć o ukończonym Lubelskim Parku Naukowo-Technologicznym oraz o Parku Naukowo-Technologicznym w Puławach, czy
Parku Przemysłowym w Świdniku. Suma
tych wszystkich zdarzeń spowoduje, że innowacyjność i konkurencyjność biznesu
w naszym regionie zmieni się w najbliższych
latach.
Jakie działania podejmuje samorząd
w celu zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej regionu?
– Budujemy dostępność komunikacyjną
regionu. Jesienią będziemy świadkami historycznego dla nas wydarzenia – zostanie
uruchomione międzynarodowe lotnisko
w Świdniku. Mamy już wykonawcę na budowę Mostu na Wiśle w Kamieniu. To cał-

żam, że wszystkie odegrały kluczowa rolę
w rozwoju regionu, bo dzięki nim udaje się zasypywać tę dziurę cywilizacyjną, dzielącą
nas od Polski zachodniej i bogatszych regionów Europy. Dla nas każda złotówka czy
każde euro jest kluczowe, by poprawiać jakość
życia mieszkańców regionu.
Jak ocenia pan współpracę z pozostałymi czterema województwami i postępy w realizacji programu „Rozwój Polski Wschodniej”?
– „Rozwój Polski Wschodniej” jest w tej
chwili najlepszym programem w Polsce, najlepiej realizowanym, najszybciej i z najlepszymi wynikami. Efekty można już oglądać,
bo inwestycje, które były w ramach tego programu realizowane, są już zakończone albo
są na etapie końcowym. Współpraca z pozostałymi czterema województwami jest do-

Współpraca z pozostałymi czterema województwami
jest doskonała. Może cieszyć to, że Polska
Wschodnia zaczęła widzieć się jako specyficzny
makroregion, który musi współpracować
jeśli chce uzyskiwać większe korzyści
kowicie nowa droga, która otwiera województwo lubelskie na Polskę centralną. Realizujemy także inwestycje, które poprawią
wewnętrzną dostępność komunikacyjną.
Tworzą ją drogi wojewódzkie i powiatowe,
wszyscy wiemy, że bez tego „krwioobiegu”
trudno się rozwijać. Bardzo ważna z naszego punktu widzenia jest także budowa drogi łączącej Lublin z Warszawą, czyli trasa S17.
Konsekwentnie realizujemy również inwestycje na drodze nr 19, która z północy na południe przebiega przez województwo lubelskie. Ale może sie okazać, że to nie wystarczy, by przyciągnąć do nas inwestorów.
Dlatego planujmy m.in. utworzenie regionalnego funduszu, w którym skupione będą
tereny pod inwestycje. Będzie to konkretna
oferta dla firm, które będą chciały inwestować na terenie Lubelszczyzny.
Które z dostępnych instrumentów
wsparcia unijnego odegrały kluczową rolę
w rozwoju regionu oraz poprawie jakości życia mieszkańców?
– Według rządowych statystyk zajmujemy 5. miejsce w Polsce pod względem ilości
zainwestowanych pieniędzy z projektów unijnych przypadających na każdego mieszkańca Lubelszczyzny. W sumie udało się zrealizować w województwie projekty na łączną
kwotę 21 mld zł, z czego 12 mld zł to środki
unijne. Tych projektów jest blisko 20 tys. Uwa-

skonała. Może cieszyć to, że Polska Wschodnia zaczęła widzieć się jako specyficzny makroregion, który musi współpracować, jeśli
chce uzyskiwać większe korzyści. Takim symbolem tej dobrej współpracy jest otwarty 3 lata
temu Dom Polski Wschodniej w Brukseli,
gdzie lobbujemy wspólnie i jesteśmy świetnie
odbierani jako Polska Wschodnia.
Jak postrzega pan konkursy izb oraz organizacji pozarządowych promujące regionalną gospodarkę?
– To jest doskonała okazja do tego, by
chwalić się tym, co u nas najlepsze. Kilka dni
temu poznaliśmy zwycięzców plebiscytu
Wojewódzki Lider Biznesu, który już po raz
dziewiąty zorganizowała Regionalna Izba Gospodarcza w Lublinie. Organizowany jest również konkurs Lubelski Orzeł Biznesu, który
promuje najlepiej rozwijające się firmy i gospodarstwa rolne. Najlepsze firmy regionu
wskazują także od lat lokalne media. Cieszą
mnie tego typu inicjatywy, bo mamy tendencje
do mówienia tylko to tym, że jest źle i może
być tylko gorzej. A takie momenty dumy
z tego, co udało się nam osiągnąć, powinny
nam towarzyszyć każdego dnia. Powinniśmy
cieszyć się z sukcesów, potrzebujemy takiego optymizmu, bo brak wiary w powodzenie
naszych przedsięwzięć zabije każdą inicjatywę.
Rozmawiała Dorota Babkiewicz
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Fachowo i kompleksowo
Lubelska Agencja Zaopatrzenia Technicznego Reall od ponad 20 lat specjalizuje się
w dostarczaniu szerokiego asortymentu elementów techniki transportowej
i napędowej od sprawdzonych dostawców oraz doradztwie w zakresie
najkorzystniejszych rozwiązań dostosowanych do indywidualnych potrzeb klientów

Stoisko Firmy REALL na targach Taropak 2010
ogata gama produktów w ofercie ﬁrmy obejmuje między innymi: łańcuchy, sprzęgła, tuleje, pasy zębate,
segmentowe i żebrowe, koła pasowe, napinacze, prowadnice, taśmy transportowe, kubełki elewatorowe, przyssawki,
materiały tłumiące hałas, środki smarne i wiele innych. Dodatkowo zespół służy indywidualnym doradztwem technicznym i pomocą w zakresie optymalnego doboru komponentów. Wysoką jakość oferowanych produktów zapewnia wieloletnia współpraca ze
światowymi producentami, cieszącymi się nieposzlakowaną opinią i uznaniem w branży
(m.in. Fenner, Wippermann, Sampla Belting,

B

Comintec, EuroTech, ETP). Ponadto w ramach działalności Reall świadczy również całodobowo usługi serwisowe w zakresie taśm
transportowych.
Firma Reall powstała w 1990 roku i od
tamtej pory konsekwentnie pracuje nad systematycznym rozwojem oraz opinią niezawodnego partnera biznesowego. Poza szeroką
ofertą profesjonalnych produktów i równie fachowym doradztwem zarząd przedsiębiorstwa dba o dążenie do utrzymania ugruntowanego wizerunku rzetelnego dostawcy
i usługodawcy.
Od konkurencji odróżnia firmę nie tylko
solidnie wykonana praca i terminowe wy-

wiązanie się z podjętych zobowiązań, lecz także atrakcyjne ceny, choć w granicach rozsądku, bo nie od dziś wiadomo, że jakość
kosztuje. Pracownicy firmy doskonale zdają sobie sprawę z wartości czasu, dlatego
wszystkie zlecenia są realizowane w możliwie najkrótszym okresie, aby transakcja wiązała się z oszczędnością czasu i szybkim zyskiem dla obu stron. Nieocenioną pomocą
w sprawnej logistyce i realizacji zleceń jest
duży magazyn wyposażony w regały sterowane komputerowo.
Lata doświadczeń w konsekwentnie rozwijanej specjalizacji, jaką stanowią od początku działalności firmy elementy techniki
transportowej i transmisji mocy, pozwalają coraz mocniej zaznaczać swoją pozycję w regionie oraz poza jego granicami, dając się poznać jako wiarygodny gracz rynkowy, znający się na swojej profesji. Wraz z coraz pełniej
poznawanymi prawami rynku i oczekiwaniami nabywców firma zaczęła coraz większą uwagę przykładać do podnoszenia standardów i doskonalenia szeroko rozumianej jakości usług.
Przykładem tak ukierunkowanych działań i inwestycji jest choćby wdrożony w 2006
roku system ISO 9001, a dowodem skuteczności projakościowych dążeń są zdobywane
nagrody, wyróżnienia i certyfikaty, jakimi
może się poszczycić firma. W dorobku Agencji Reall są tak prestiżowe osiągnięcia, jak tytuł „Firmy 10-lecia Lubelszczyzny” oraz
zdobyty po raz kolejny tytuł „Wojewódzkiego Lidera Biznesu”, co jedynie potwierdza
wkład i dokonania firmy w sektorze techniki
napędowej.
www.reall.eu

Co zapewnia niewielkiemu lubelskiemu przedsiębiorstwu silną pozycję w branży, dobre wyniki na tle gospodarki regionalnej, docenione w konkursie Wojewódzki Lider Biznesu 2012, i renomę wykraczającą poza skalę lokalną?
Arkadiusz Króżel, prezes Agencji Zaopatrzenia Technicznego REALL:
– Firma swą pozycję w branży zawdzięcza zaufaniu swoich klientów, którzy wiedzą, że zamawiając produkty w firmie REALL,
zawsze mogą liczyć na wysoką jakość w korzystnej cenie. Zamawiane towary są w większości obecne w stanach magazynowych,
dlatego też klienci nie muszą na nie oczekiwać wiele tygodni, ale mogą je dostać „od ręki”. Natomiast jeśli jakiś towar nie jest
aktualnie dostępny, personel firmy zrobi wszystko, co w jego mocy, aby dostarczyć niezbędną część w możliwie jak najkrótszym czasie.
Pracownicy firmy to ludzie z wieloletnim doświadczeniem w branży, regularnie podnoszący swoje kwalifikacje, aby w jak największym stopniu móc zaspokoić potrzeby klientów i rozwiązać pojawiające się u nich problemy.
Wszystkie te cechy, a także wysoka jakość, różnorodność oferowanych produktów oraz szybkość dostaw, pozwalają firmie
zdobywać zaufanie wśród klientów nie tylko na rynku lokalnym, ale również krajowym i międzynarodowym.
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Pol-Skone – lider
nie tylko w regionie
Tegoroczna IX edycja Programu Wojewódzki Lider Biznesu, organizowanego
przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Lublinie, cieszyła się bardzo dużym
zainteresowaniem ﬁrm prowadzących swoją działalność na Lubelszczyznie.
W kategorii duże przedsiębiorstwo tytuł „Wojewódzkiego Lidera Biznesu” uzyskała
ﬁrma Pol-Skone Sp. z o.o., wiodący producent drewnianej stolarki drzwiowej i okiennej
Fot. ARCHIWUM POL-SKONE

becnie Pol-Skone dysponuje trzema nowoczesnymi, w pełni skomputeryzowanymi zakładami produkcyjnymi w Lublinie, Biłgoraju i Niemcach. Zatrudnia ponad 900 wysoko wykwaliﬁkowanych pracowników. Produkuje swoje wyroby od podstaw, z najlepszego gatunkowo drewna, pochodzącego
wyłącznie z polskich lasów.
Pol-Skone Sp. z o.o. to przede wszystkim
wiarygodny partner w biznesie, o ugruntowanej pozycji rynkowej. Firma już od dwudziestu dwóch lat oferuje produkty doskonałej
jakości, dzięki którym zyskała szerokie uznanie nie tylko w Polsce, ale również za granicą, o czym świadczą liczne kierunki eksportu. Duża liczba krajowych dostawców i odbiorców stanowi potwierdzenie, iż Pol-Skone w swojej polityce na pierwszym miejscu stawia wartości etyczne oraz wzorowo wywiązuje się ze zobowiązań.
Pol-Skone jest producentem drzwi
i okien drewnianych. W ofercie firmy znajdują się: drzwi wewnątrzlokalowe, drzwi wejściowe dla budownictwa mieszkaniowego,
drzwi zewnętrzne, drzwi techniczne (dźwiękoizolacyjne i przeciwpożarowe), ościeżnice stałe i regulowane, okna drewniane.
Zróżnicowana i bardzo atrakcyjna pod
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względem wzornictwa oferta dostarcza bogatych możliwości aranżacji wnętrz, a co za
tym idzie, trafia w gusta nawet najbardziej
wymagających klientów, czego potwierdzeniem są liczne wyróżnienia i nagrody, jak
chociażby uzyskany po raz kolejny prestiżowy certyfikat „Przedsiębiorstwo Fair
Play”.
Firma Pol-Skone Sp. z o.o. to również
zespół tworzących ją ludzi. Dlatego tak dużą
wagę przywiązuje się do budowania przyjaznego środowiska pracy, dbania o pozytywne relacje międzyludzkie. Taka atmosfera
sprzyja wydajnej i kreatywnej pracy, a sukces pojedynczego pracownika przekłada
się na sukces całej organizacji. Jako jeden
z największych pracodawców w regionie PolSkone kształtuje pozytywne wzory relacji
pracownik–pracodawca. Prowadzona polityka personalna i kultura organizacyjna
spowodowały, że Pol-Skone jest postrzegane
jako dobry pracodawca, oferujący swoim
pracownikom – oprócz dobrego wynagrodzenia – pracę w stabilnej firmie. Polityka
personalna oparta jest na stałym rozwoju
pracowników poprzez różne formy podnoszenia kwalifikacji i wykształcenia. Pracownicy kierowani są na specjalistyczne kursy i szkolenia celem zdobywania nowych do-

świadczeń i zapoznawania się ze zmianami technologicznymi, dostosowując tym samym firmę do wymagań konkurencyjnego
rynku.
Pol-Skone w sposób odpowiedzialny
eksploatuje środowisko naturalne. Firma
posiada Certyfikat Kontroli Pochodzenia
Produktu FSC® COC przyznany przez Bureau Veritas Certification Polska Sp. z o.o. na
wybrane produkty: jednoramowe okna oraz
jednoramowe drzwi balkonowe (sosnowe i dębowe). Znak FSC® 100% na ww. produktach
oznacza, że całość lub część surowca drewnianego użytego do ich produkcji pochodzi
z lasów z certyfikatem FSC®. W sygnowanym
certyfikatem FSC® lesie gospodarka prowadzona jest z uwzględnieniem aspektów ekonomicznych, społecznych oraz ekologicznych.
Kupując tak oznaczone produkty, przyczyniamy się do większej dbałości o nasze środowisko naturalne.
Pol-Skone aktywnie uczestniczy także
w życiu społecznym regionu, biorąc udział
w licznych imprezach organizowanych na Lubelszczyźnie. Jest jednym ze sponsorów wielu wydarzeń sportowych oraz kulturalnych na
terenie województwa lubelskiego.
www.pol-skone.pl
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Galę poprowadzili Grzegorz Miśtal i Agata Konarska

Fot. ARCHIWUM ORGANIZATORA (4)

20 lat promocji
polskiej marki
Teraz Polska to konkurs, który na przestrzeni lat wypracował sobie markę
i wiele zdziałał w obszarze promocji polskich ﬁrm, osiągnięć i osobistości,
które z kolei budują renomę naszego kraju. W tym roku edycja była wyjątkowa,
bo przypadająca na 20-lecie konkursu, a kulminacją obchodów była
jubileuszowa gala ﬁnałowa w szczególnej oprawie
roczysta gala ﬁnałowa wieńcząca
jubileuszową edycję konkursu
Teraz Polska, zorganizowana
11 czerwca, tradycyjnie w eleganckich wnętrzach Teatru Wielkiego w Warszawie, była tłem wręczenia nagród kolejnej
grupie 25 laureatów prestiżowego godła promocyjnego w wiodącej kategorii produktów
i usług oraz 6 najlepszym gminom w kraju.
– Dwadzieścia lat działania Polskiego
Programu Promocyjnego zaowocowało wykreowaniem jednej z najsilniejszych polskich
marek gospodarczych, jaką jest marka Teraz
Polska – certyfikat jakości i symbol wiarygodności. Moc tej marki jest emanacją satysfakcji milionów zadowolonych klientów korzystających przez lata z produktów i usług
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nagrodzonych godłem Teraz Polska, z efektów przedsięwzięć innowacyjnych, z działań
realizowanych przez energiczne i odpowiedzialne gminy wyróżnione biało-czerwonym
godłem – podsumowuje dotychczasowy dorobek inicjatywy Fundacji Godła Promocyjnego Teraz Polska prof. Michał Kleiber, prezes PAN, a zarazem przewodniczący kapituły
konkursu.
W jubileuszowym roku 20-lecia konkursu
spośród 76 nominowanych do Godła wybrano 31 zwycięskich produktów, usług, innowacji, gmin i – po raz pierwszy – inwestycji
zagranicznych, których jakość została potwierdzona przez członków kapituły, reprezentujących różne dziedziny życia publicznego. Rozszerzenie formuły konkursu o oce-

nę inwestycji zagranicznych miało na celu
uhonorowanie polskich i zagranicznych
firm, które poprzez zrealizowane inwestycje
znacząco wpłynęły na pozytywne postrzeganie Polski za granicą i utrwalenie dobrze
kojarzonego wizerunku narodowej marki.
W tym obszarze, na tle kandydatur do nagrody przedłożonych kapitule godła „Teraz
Polska” w formie rekomendacji przez Polską
Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych, najbardziej doceniono firmę SELENA
FM SA za zakład produkcyjny pian poliuretanowych w Chinach. Po raz trzeci nagrodzono „Wybitnych Polaków”, którzy poprzez swoją aktywność zawodową i osiągnięcia przyczyniają się do promowania
Polski za granicą. Tegorocznym laureatom:

TERAZ POLSKA

Tort jubileuszowy
prof. Wiesławowi L. Nowińskiemu, światowej sławy radiologowi i autorowi komputerowej mapy mózgu, oraz prof. Henrykowi
Skarżyńskiemu, wybitnemu otolaryngologowi
i twórcy Światowego Centrum Słuchu w Kajetanach, nagrody wręczył marszałek Senatu Bogdan Borusewicz.
Z okazji 20-lecia konkursu kapituła przyznała specjalne wyróżnienia honorowe wydarzeniom w szczególny sposób wpisującym
się w promocję Polski. Szczególny wkład przypisano Jurkowi Owsiakowi za coroczną organizację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Marianowi Woroninowi i Andrzejowi
Majkowskiemu za ideę Czwartków Lekkoatletycznych oraz Czesławowi Langowi za

Tour de Pologne. Laureaci odebrali honorowe statuetki z rąk marszałek sejmu Ewy Kopacz. Ponadto za wsparcie i zaangażowanie
w rozwój Polskiego Programu Promocyjnego Teraz Polska na przestrzeni jego trwania
wyróżniono prezydentów RP, którzy objęli
przedsięwzięcie patronatem honorowym.
Nagrodę specjalną osobiście odebrał Lech
Wałęsa, w imieniu uczestniczącego w misji na
Ukrainie Aleksandra Kwaśniewskiego wyróżnienie odebrała jego córka, Aleksandra
Kwaśniewska, zaś nagrodę przyznaną pośmiertnie dla Lecha Kaczyńskiego odebrała
córka Marta Kaczyńska.
Oprócz marszałek Sejmu i marszałka Senatu jubileuszową galę zaszczycili obecno-

Godło „Teraz Polska” z rąk prof. Michała Kleibera i Krzysztofa Przybyła odbiera
Emilia Modlińska, prezes zarządu firmy DEGA Zakład Pracy Chronionej

ścią prof. Jerzy Buzek, przedstawiciele rządu, m.in. Cezary Grabarczyk, Olgierd Dziekoński, Adam Szejnfeld, Ryszard Kalisz, oraz
liczne grono osób związanych z biznesem,
kulturą, samorządem terytorialnym i gospodarczym. Uroczystość uświetnił koncert znanej i cenionej na świecie sopranistki Aleksandry Kurzak, której partnerował Sebastian Karpiel-Bułecka. Artyści wystąpili
w szczególnym duecie z towarzyszeniem Orkiestry Symfonicznej Teatru Wielkiego. Po tej
wyjątkowej próbce możliwości wokalnych
przedstawicieli tak różnych gatunków zaproszeni goście świętowali jubileusz na
bankiecie, którego zwieńczeniem był okazały
tort.
I

Nagrodę odbiera Zenon Michaś, prezes
zarządu Spółdzielni Mleczarskiej Lazur
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Upór i konsekwencja
działania
Gmina Stepnica, licząca 4800 mieszkańców, położona w zachodnio-północnej
części województwa zachodniopomorskiego, nad Zalewem Szczecińskim,
otoczona lasami Puszczy Goleniowskiej, przeżywa na nowo swój rozkwit
za sprawą unijnego doﬁnansowania
Stepnicy zainwestowano przy
wykorzystaniu środków unijnych w poprawę infrastruktury
turystycznej i portowej, poprawę walorów estetycznych i zapewnienie bazy
turystycznej w odpowiednich standardach poprzez realizację szeregu inwestycji. Pracę tę
doceniło już wielu turystów, żeglarzy, amatorów aktywnego wypoczynku. Na żeglarzy
czeka przystań przy Kanale Młyńskim – duża
marina na około 300 jednostek pływających, z pełnym węzłem sanitarnym, pod
stałym nadzorem – oraz dwie mniejsze przystanie jachtowe w Gąsierzynie i Kopicach,
a także port rybacki w którym można kupić
świeżą rybę prosto z burty. Na urlopowiczów
czekają liczne gospodarstwa agroturystyczne, pensjonat, kwatery prywatne, bary i smażalnie. Znajduje się tutaj wypożyczalnia
sprzętu pływającego i plażowego, oświetlone molo, czysta i bezpieczna plaża z kąpieliskiem, które w tym roku oznaczono błękitną ﬂagą. Bogata infrastruktura i towarzysząca
atmosfera sprawiają, iż odbywają się tu liczne imprezy kulturalno-sportowe: Stepnickie
Spotkania z Folklorem w czerwcu, Dni Stepnicy wraz z Wyborami Miss Lata nad Zalewem oraz Regaty w lipcu, Jazz Piknik nad Zalewem w sierpniu czy też Międzynarodowy
Turniej Bokserski pod patronatem Dariusza
Michalczewskiego we wrześniu.
93 proc. terenu gminy to obszar Natury
2000. Działalność w zakresie ochrony środowiska oraz budowania świadomości ekologicznej wśród mieszkańców została doceniona przez Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie i w bieżącym roku gmina Stepnica
uzyskała tytuł Zachodniopomorskiego Lidera
Ekologii w kategorii gospodarowanie odpadami i wraz ze statuetką otrzymała czek na
okrągłą sumę 100 tys. zł.
Gmina Stepnica znalazła się także na
I miejscu w rankingu „Rzeczpospolitej” w kategorii gminy wiejskie, m.in. za dynamikę
wzrostu wydatków majątkowych, dochodów własnych oraz wykorzystanie środków
unijnych. Uzyskała również nominację do
Godła „Teraz Polska” w VI edycji konkursu.
Nominacja dla gminy Stepnica to wielkie wy-

W
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Przystań przy Kanale Młyńskim w Stepnicy
różnienie i docenienie ogromu wysiłku włożonego w rozwój gminy. Jest to świadectwo
potwierdzające nowoczesność i unikalne
walory gminy oraz sprawne działanie urzędu. Te ostatnie docenione również poprzez
certyfikację wdrożonego systemu zarządzania jakością ISO 9001:2008 w zakresie realizacji zadań publicznych na rzecz społeczności lokalnej określonych przepisami
prawa.
– Gminą zarządza dobry gospodarz,
który konsekwentnie i z godnym naśladowania
uporem pracuje dla mieszkańców oraz firm
tu działających. Realizacja trudnych inwestycji
w infrastrukturę, która będzie nam służyć
przez wiele lat, jest tego najlepszym dowodem
– tak o Andrzeju Wyganowskim, wójcie gminy Stepnica, wypowiada się Mariusz Janus,
prezes NFC Polska North Sp. z o.o., firmy od
kilku lat działającej na terenie gminy.
Gmina dysponuje własnym morskim
portem przeładunkowym, w którym można
dokonywać przeładunków głównie materiałów sypkich i drobnicowych. Istnieje również
stanowisko typu ro-ro do przeładunków
wielkogabarytowych.
Aktualnie gmina jest w 100 proc. skanalizowana oraz zwodociągowana. A bezrobocie
w wysokości 9,2 proc. jest niższe od średniej
powiatu goleniowskiego. Aby ściągnąć do

Kąpielisko w Stepnicy z Błękitną Flagą
gminy nowych mieszkańców, w 2012 roku oddane zostaną do użytku pierwsze mieszkania
z zaplanowanego osiedla komunalnego.
W sumie założono wybudowanie 9 bloków
dla 187 rodzin.
Gmina dysponuje uzbrojonymi terenami pod inwestycje. Poszukiwani są inwestorzy z branż turystycznej, portowej, logistycznej, usługowej, z nieuciążliwą produkcją. Dodatkowo podmioty działające
w branży gastronomiczno-turystycznej mają
preferencyjną stawkę z tytułu podatku od nieruchomości.
I

MIASTO INNOWACYJNE I PRZEDSIĘBIORCZE
CZYSTE I ZIELONE

ATRAKCYJNE TURYSTYCZNIE

MIASTO SUKCESÓW EDUKACYJNYCH

BEZPIECZNE MIASTO SZCZĘŚLIWYCH MIESZKAŃCÓW

MIASTO OTWARTE NA WSPÓŁPRACĘ

WWW.BIALYSTOK.PL
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Wspólnie budujemy
wizerunek Polski
Brakuje nam sprawnych mechanizmów koordynacji działań różnych podmiotów,
planowania, organizowania i rozliczania, w tym ewaluacji efektywności, wielu
tworzonych dziś w Polsce przedsięwzięć w obszarze marketingu narodowego Polski.
Fundacja rokrocznie wyłania ﬁrmy, których produkty i usługi mają szansę stać się
wizytówką polskiej gospodarki. Samo wyłonienie laureatów to tylko początek – mówi
prof. Michał Kleiber, prezes PAN i przewodniczący kapituły Godła „Teraz Polska”
Co najbardziej liczy się dla członków kapituły Godła „Teraz Polska”, decydując o werdykcie i przyznaniu wyróżnienia najbardziej
zasłużonym w swoich kategoriach?
– Przede wszystkim chciałbym zaznaczyć,
że członkowie kapituły konkursu „Teraz Polska” dokonują wyboru laureatów spośród najlepszych zgłoszeń, które napłynęły do Fundacji w danej edycji. Wcześniej wszystkie aplikacje są oceniane przez niezależnych ekspertów, których powołuje Fundacja, a my
– członkowie kapituły – dokonujemy wyboru najlepszych z najlepszych. Najważniejszym
kryterium jest to, czy dany kandydat może być
uznany jako wyjątkowy pod względem jakości w swojej kategorii – nie tylko w odniesieniu do innych kandydatów, ale także na tle
średniej jakości w Polsce i na rynkach europejskich. Brane są pod uwagę opinie klientów
oraz możliwość kreowania za pomocą wyłonionych produktów i usług pozytywnego wizerunku polskiej gospodarki. Liczy się również innowacyjność produktów i usług, ich walory użytkowe oraz jakościowe. Oczywiście
istotne są też oceny ekspertów oraz przyznana
punktacja.
Jaki poziom reprezentują nadsyłane
zgłoszenia? Czy jest on na tyle wyrównany, że wybór laureatów budzi wątpliwości
i dyskusje członków kapituły? Co jest czynnikiem przechylającym szalę zwycięstwa
w przypadkach szczególnie kontrowersyjnych: jakość, innowacyjność, a może uniwersalność ocenianych wyrobów i usług?
– Od kilku lat poziom zgłoszeń jest bardzo wysoki i zarazem wyrównany. Najlepszym
tego dowodem jest fakt, że w tym roku
wszystkie produkty otrzymały pozytywną
ocenę ekspertów, o których wiemy, że stosują bardzo restrykcyjne kryteria. Taka sytuacja
wystąpiła po raz pierwszy w 20-letniej historii konkursu. Kapituła stoi więc przed trudnym
zadaniem wyłaniania naprawdę wyjątkowych
laureatów. Podczas posiedzeń kapituły nie dochodzi jednak do sytuacji spornych. Każdy
z nas ma prawo wskazania około 20 kandydatów, których walory najbardziej przekonu-
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Jakie refleksje nasuwają się panu w 20.
rocznicę powołania konkursu Teraz Polska?
Co składa się na rosnącą popularność rywalizacji ze strony uczestników i o czym
świadczy coraz większe uznanie dla inicjatywy Fundacji?
– Przez 20 lat trwania konkursu Godło
„Teraz Polska” stało się jedną z najbardziej
rozpoznawalnych marek gospodarczych
w Polsce. Znakiem symbolizującym najwyższą jakość oraz nowoczesność i profesjonalizm polskich firm oraz samorządów. Uważam, że wysoka rozpoznawalność Godła
„Teraz Polska” przez konsumentów oraz
prestiż, jakim cieszy się wśród przedsiębiorców, jest największym powodem do satysfakcji
i jednocześnie powoduje wielkie zainteresowanie ze strony uczestników Polskiego Konkursu Promocyjnego. W rezultacie produkty, usługi i samorządy certyfikowane godłem reprezentują coraz wyższy poziom jakości, a zarazem samo Godło cieszy się niesłabnącym uznaniem.
Co zaliczyłby pan do wiodących zmian
obserwowanych w kolejnych edycjach konkursu na przestrzeni 20 minionych lat i jakie wyzwania stają przed ekspertami wyła-

Polska jest krajem ambitnych, dobrze wykształconych
ludzi pełnych pomysłów, energii i chęci do działania
– ludzi, których kompetencje są w Europie
i na świecie nie do przecenienia. Wydobycie
tych atutów oraz poparcie ich przykładami
najciekawszych polskich osiągnięć, czemu służy
właśnie między innymi konkurs „Teraz Polska”,
to najlepsza droga do obalenia krzywdzących
stereotypów i kreacji silnej marki „Polska”
ją do przyznania nagrody. A zatem ostateczna decyzja odnośnie wyboru zwycięzców jest
pewną wypadkową wszystkich oddanych głosów i jednocześnie jest podejmowana w sposób całkowicie demokratyczny.

niającymi laureatów w obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej?
– Jak łatwo przewidzieć, konkurs, który
ma – w mojej ocenie skutecznie zaspokajaną – ambicję promocji Polski i bycia najbar-
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dziej prestiżowym konkursem gospodarczym w kraju, musiał przez te 20 lat istotnie
ewoluować. Warto wspomnieć, że na początku nagradzane były tylko produkty. Obecnie Godło „Teraz Polska” jest przyznawane
również usługom, najlepszym polskim innowacjom i samorządom, a od tego roku również inwestycjom zagranicznym, które w zupełnie wyjątkowy sposób kreują markę Polska na świecie. Fundacja stara się dostrzegać
zmiany zachodzące w polskiej gospodarce
oraz w sposobie funkcjonowania firm i dostosowywać zasady konkursu do obowiązujących trendów. Zmieniają się bowiem kryteria
jakości, oczekiwania rynku, czynniki kreujące konkurencyjność oferty. W ostatnich edycjach eksperci oraz kapituła konkursu największy nacisk stawiają przede wszystkim na
innowacyjność i zastosowanie najnowszych
rozwiązań technologicznych. Promujemy
firmy, które realizują zasady CSR – społecznej odpowiedzialności biznesu. Nagradzane
są przedsiębiorstwa, samorządy i przedsięwzięcia, które w sposób świadomy przyczyniają się do budowania wizerunku Polski jako
kraju nowoczesnego, oferującego najlepsze
rozwiązania – osiągają przez to własne sukcesy.
Konkurs Teraz Polska wiąże się z promocją nie tylko laureatów, lecz także naszego kraju. Jakich działań najbardziej
potrzebuje dziś krajowa gospodarka, a ja-

kich marka „Polska”, by jak najlepiej kojarzyć się w skali światowej i nieść jak najpełniejszy przekaz merytoryczny, daleki od
stereotypów?
– Przede wszystkim powinniśmy promować Polskę jako kraj nowoczesny, dynamiczny i otwarty. Kraj na wskroś europejski,
a zarazem posiadający charakterystyczne i cenione walory gospodarcze, kulturalne, społeczne. Ważne jest, aby przekaz na temat Polski był jak najbardziej konsekwentny. Oczywiście, powinniśmy przedstawiać nasz kraj
z wielu stron tworzących różne wymiary
marki narodowej – gospodarczej, kulturalnej,
turystycznej, natomiast moim zdaniem,
wspólnym mianownikiem dla wszystkich
działań powinno być pokazanie Polski innowacyjnej, przyjaznej i przedsiębiorczej. Polska jest krajem ambitnych, dobrze wykształconych ludzi pełnych pomysłów, energii i chęci do działania – ludzi, których kompetencje
są w Europie i na świecie nie do przecenienia. Wydobycie tych atutów oraz poparcie ich
przykładami najciekawszych polskich osiągnięć, czemu służy właśnie między innymi
konkurs „Teraz Polska”, to najlepsza droga do
obalenia krzywdzących stereotypów i kreacji
silnej marki „Polska”. Tą drogą możemy
sprawić, że nasz kraj będzie postrzegany pozytywnie, a to z kolei może przełożyć się na
coraz większe zainteresowanie ofertą polskich
firm.

Jakie bariery napotykają w praktyce założenia skutecznego brandingu narodowego i jaki wkład w ich przezwyciężanie
oraz zastępowanie dobrymi praktykami
mają działania Fundacji Godła Promocyjnego?
– Jako główną barierę wskazałbym niekonsekwencję i niespójność podejmowanych działań brandingowych. Brakuje sprawnych mechanizmów koordynacji działań
różnych podmiotów, planowania, organizowania i rozliczania – w tym ewaluacji efektywności – wielu tworzonych dziś w Polsce
przedsięwzięć w obszarze marketingu narodowego Polski. Jest to po części spowodowane brakiem wyrazistej i podzielanej przez
wszystkich wizji tego, czym ma być marka
„Polska”. Fundacja rokrocznie wyłania firmy,
których produkty i usługi mają szansę stać
się wizytówką polskiej gospodarki. Natomiast
samo wyłonienie laureatów to tylko początek. Fundacja stara się być platformą integrującą różne idee promocyjne, aby nadać im
wspólny mianownik. Dotyczy to przede
wszystkim zagadnień związanych z promocją gospodarczą naszego kraju. Oczywiście
potencjał firm – laureatów konkursu „Teraz
Polska” jest szansą dla skutecznego działania w zakresie budowy wizerunku Polski na
świecie.
Rozmawiała Magdalena Szczygielska
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Promujemy
polskie sukcesy
Rozmowa z Krzysztofem Przybyłem, prezesem zarządu
Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego

Konkurs „Teraz Polska” ma już 20 lat.
Jakie najważniejsze różnice warto wskazać,
biorąc pod uwagę inne realia społeczno-gospodarcze w początkach konkursu i dziś, poziom i liczbę zgłoszeń oraz oczekiwania
uczestników i organizatorów odnośnie celów,
jakim ma służyć przedsięwzięcie cieszące się
coraz większym uznaniem?
– 20 lat temu Polska rzeczywiście wyglądała zupełnie inaczej. Początki konkursu
przypadają na okres przemian ustrojowych,
rozwoju przedsiębiorczości i przeobrażania
się chaosu w długo oczekiwany ład. Dziś
może wciąż ów ład nie do końca wygląda tak,
jak byśmy chcieli, ale mamy sprawnie funkcjonujące państwo, z normalnie działającą administracją i w miarę dobrymi, choć jeszcze
nie doskonałymi przepisami, które na to
normalne funkcjonowanie pozwalają. Sam
konkurs wyróżnia na tle innych, podobnych
projektów nie tylko długa historia, lecz także niezmienność przyjętych celów i zasad począwszy od pierwszych edycji. Określone
już na początku reguły przyznawania nagród
sprawdziły się, dlatego nie staramy się ich
zmieniać. Corocznie mamy też stałą liczbę 25
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Ze względu na wysoką jakość polskiej żywności
zawsze wśród laureatów są reprezentanci sektora
rolno-spożywczego. Podobna tendencja dotyczy
wysoko ocenianych polskich sektorów: budowlanego
i finansowego, co zyskuje potwierdzenie
w werdykcie. Jednak warto podkreślić, że przekrój
branż, jakie reprezentują laureaci, jest ogromny
laureatów, a więc niewielką w skali kraju, lecz
właśnie to podnosi rangę nagrody. Wstępna
eliminacja ekspercka sprawia, że nominacja
przysługuje wyłącznie najlepszym, stąd konkurs „Teraz Polska” kojarzony jest z najwyższą jakością i największym prestiżem. Przez
20 lat pracowaliśmy, by osiągnąć tak wysoki poziom, co przedsiębiorcy niewątpliwie doceniają. Przez minione 20 lat łącznie w konkursie startowało ok. 5 tys. firm, a nagrodziliśmy ponad 500 laureatów.
Czy wraz z popularnością i renomą
konkursu z roku na rok rośnie liczba zgłoszeń?

– Liczba zgłoszeń ustabilizowała się jakieś 6–7 lat temu i obecnie plasuje się na poziomie 100 lub nieco powyżej 100 startujących, natomiast wyraźnie wzrasta z roku na
rok liczba nominowanych. Dziś nominację
otrzymuje 80–90 proc. z tych stu uczestników,
co obrazuje bardzo wysoki, wyrównany poziom zgłoszeń. Obserwujemy, że w konkursie startują wyłącznie najlepsi, którzy wiedzą,
jakie są warunki oceny zgłoszeń i którzy mają świadomość swojej wartości oraz szans
w konkursie.
Tak wyrównany poziom zapewne nie ułatwia wyboru najlepszych?
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– Wybór faktycznie jest trudny, zwłaszcza, że w tym roku po raz
pierwszy w historii wszystkie zgłoszone produkty przeszły wstępną
selekcję i otrzymały nominację, co mówię z nieskrywaną przyjemnością,
gdyż to jedynie potwierdza, że do rywalizacji w konkursie „Teraz Polska” zgłasza się sama śmietanka krajowych przedsiębiorstw. To oczywiście nie ułatwia zadania kapitule, bo przy tak wysokim poziomie
ocen właściwie każdy uczestnik zasługuje na godło i trudno jest wyłonić 25 laureatów. Członkowie kapituły reprezentują cały przekrój
społeczny: od samorządu gospodarczego przez instytucje finansowe, polityków, pracowników administracji po przedstawicieli kręgów
naukowych, którzy reprezentując odpowiednio wysoki poziom wiedzy i kompetencji, gwarantują rzetelność wyboru autentycznych liderów. Przewodniczącym kapituły jest prof. Michał Kleiber, prezes
PAN. Wszyscy eksperci zasługują na duży szacunek i uznanie za ich
coroczną pracę i trafny wybór laureatów, bo dobrze wywiązują się ze
swojego zadania. Oczywiście daje się zaobserwować pewne trendy
i preferencje branżowe, kiedy to na werdykt ma wpływ sytuacja społeczna, np. gdy dużo mówi się o ochronie zdrowia, to preferencje kapituły oscylują wokół medycyny. Ze względu na wysoką jakość polskiej żywności zawsze wśród laureatów są reprezentanci sektora rolno-spożywczego. Podobna tendencja dotyczy wysoko ocenianych polskich sektorów: budowlanego i finansowego, co zyskuje potwierdzenie
w werdykcie. Jednak warto podkreślić, że przekrój branż, jakie reprezentują laureaci, jest ogromny. Zwyciężyć może zarówno producent szpilek czy skarpetek dziecięcych, jak i wielki bank, który potrafi właściwie zarządzać finansami klientów.
Jednak nie tylko producenci i usługodawcy mają szansę zyskać
rozgłos i uznanie dla swoich osiągnięć dzięki Fundacji.
– To prawda. W tym roku, szczególnym ze względu na jubileusz
20-lecia, powstały specjalne kategorie dla wydarzeń o charakterze społecznym. Nagrodziliśmy wydarzenie, o którym jest szczególnie głośno, czyli Orkiestrę Świątecznej Pomocy, nie tylko za zbiórkę środków na sprzęt medyczny dla chorych dzieci, ale również za wspaniałe
programy uczące młodzież zasad pierwszej pomocy. Drugim wyróżnionym wydarzeniem jest Tour de Pologne, najgłośniejsze wydarzenie w dziedzinie sportu, a zarazem jeden z czterech największych
wyścigów na świecie, a więc nie tylko pierwsza liga kolarstwa, lecz także marka silnie promująca Polskę na zewnątrz. Równocześnie kapituła nie zapomina o edukacji i promocji zdrowego trybu życia, toteż
trzecią inicjatywą, która spotkała się ze szczególnym uznaniem są
Czwartki Lekkoatletyczne dla dzieci i młodzieży, bo trzeba pamiętać,
że nie będziemy mieć sukcesów sportowych ani życiowych, jeśli młodzi ludzie cały czas będą spędzać przed telewizorem i komputerem,
stąd konieczne są działania zmierzające ku ich aktywizacji i oderwaniu
od ekranu.
Ponadto, w tym roku odbyła się 3. edycja konkursu „Wybitny Polak”. Program bardzo się sprawdza, ponieważ w dużej mierze uaktywnia Polonię, rozrzuconą po całym świecie. Najpierw odbywają się
wybory regionalne, które wyłaniają kandydatów światowych, co szczególnie ładnie rozwija się w Stanach Zjednoczonych, gdzie Polonia jest
bardzo liczna, ale i w Norwegii, Wielkiej Brytanii i coraz dalej, nawet
w Singapurze, skąd pochodzi tegoroczny laureat, prof. Wiesław Nowiński, który jest twórcą elektronicznej mapy mózgu, jak mówią niektórzy, najbardziej znany Polak na świecie, w Polsce nieznany. Mamy
nadzieję, że dzięki nagrodzie dla „Wybitnego Polaka” stanie się o nim
głośno również poza środowiskiem neurologicznym, gdzie jego nazwiska nikomu przedstawiać nie trzeba, a przez pryzmat jego osiągnięć zyska rozgłos polska medycyna, jak w przypadku laureatów
z poprzednich lat: prof. Hilarego Koprowskiego, który odkrył szczepionkę przeciw chorobie Heinego-Medina, i prof. Marii Siemionow,
która przeprowadziła pierwszy przeszczep twarzy. Nie zapominamy
też o wybitnych Polakach działających w kraju. W pierwszej edycji nagrodziliśmy cenionego na świecie kompozytora Wojciecha Kilara, następnie Adama Małysza, a w tym roku osobowością sławiącą Polskę na zewnątrz jest prof. Henryk Skarżyński, stawiający Polskę na
pierwszym miejscu w dziedzinie operacyjnego leczenia słuchu, dzię-

ki nowatorskim metodom stosowanym w niedawno otwartym Światowym Centrum Słuchu i Mowy w Kajetanach.
Z okazji 20-lecia przewidzieliśmy też specjalne nagrody honorowe
dla naszych patronów, a dokładnie trzech prezydentów, którzy na przestrzeni lat wspierali nasz program. Statuetki odebrali: prezydent Lech
Wałęsa i w imieniu prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego jego córka Aleksandra, a nadaną pośmiertnie dla prezydenta Lecha Kaczyńskiego – Marta Kaczyńska.
Pierwotnie konkurs był skierowany do przedsiębiorców, dziś
wybierane są najlepsze przedsięwzięcia innowacyjne, najlepsze gminy, wybitni Polacy. Z czym wiąże się rozszerzenie formuły konkursu?
– Każde poszerzenie konkursu o nowe kategorie wiąże się z oczekiwaniem społecznym. To odpowiedź na napływające do nas sygnały
z zewnątrz. Wchodząc do Unii, Polska wyraźnie zainteresowała się
promocją regionów, czego efektem było wyjście do samorządów z dedykowaną im kategorią, a tym samym wsparcie ich w działaniach promocyjnych. Dlatego staramy się przyglądać gminom, uwzględniając
kwestie zrównoważonego rozwoju i biorąc pod uwagę, czy są przyjazne dla mieszkańców, przedsiębiorców, turystów, jak również czy
spełniają wszelkie wymogi, z certyfikatami włącznie. Najlepsze gminy mogą poszczycić się Godłem „Teraz Polska”. Cieszy nas, że wiele gmin, wiedząc jak wysoko ustawiona jest poprzeczka w konkursie,
stara się uzupełnić braki w certyfikacji, żeby wygrać w ogólnopolskiej
rywalizacji. To swego rodzaju dodatkowy doping dla samorządów,
żeby były jak najbardziej przyjazne dla otoczenia. Z kolei innowacje
są w ostatnim czasie największym konikiem całej Polski – organizuje się poświęcone im kongresy, dba się o wysoki poziom innowacyjności wielu przedsięwzięć. Cieszymy się, że my mówimy o potrzebie
innowacyjności już od 4 lat, a więc znowu wyprzedziliśmy czasy. Staramy się wspierać nowatorskie projekty, zwłaszcza że jako Polaków
wyróżnia nas tzw. creative tension, czyli twórcze napięcie, co bardzo
sprawdza się w dziedzinie innowacji, dzięki którym możemy osiągnąć
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sukces. Z reguły w Polsce innowacyjność kojarzy się z błękitnym laserem, który niegdyś
opracowali polscy naukowcy, ale przecież tych
przedsięwzięć mamy bardzo wiele, by wymienić choćby najświeższego Grafena, który robi karierę w elektronice. Patrząc na
działania instytutów badawczych, uczelni,
a nawet krajowych przedsiębiorstw, które zgłaszają nam swoje patenty, uśmiechamy się
z dumą, bo wyniki ich prac pokazują, że
w dziedzinie innowacyjności potrafimy naprawdę wiele, przy czym wybierając kandydatów do nagrody, bierzemy pod uwagę jedynie wdrożone projekty i funkcjonujące
rozwiązania. Muszą to być pomysły, które
spotkały się z realizacją i osiągnęły sukces, bo
Teraz Polska promuje właśnie polskie sukcesy
w różnych dziedzinach.
Jakie kategorie warto jeszcze wprowadzić, aby jak najpełniej realizować cele Fundacji związane z szeroko rozumianą promocją
Polski?
– Dużo mówi się o inwestycjach zagranicznych, stąd w tym roku pojawia się podkategoria inwestycji zagranicznych, zarówno
polskich za granicą, jak i zagranicznych w Polsce. W tej dziedzinie chętnie współpracujemy
z PAIiIZ-em, którego zespół wspiera nas i pełni rolę ekspertów przy wyborze inwestycyjnej czołówki. A jest z czego wybierać, bo rozwojowych inwestycji w Polsce jest dużo,
a wszystkie są ważne choćby ze względu na
zatrudnienie dla Polaków. Co więcej, coraz
częściej odczuwalny jest popyt na wyroby opatrzone opisem „made in Poland”, co jedynie
potwierdza pozytywny odbiór jakości krajowych producentów.
Co – przy takiej różnorodności zgłoszeń
i szerokim rozumieniu jakości – jest decydującym czynnikiem, przeważającym szalę
na stronę zwycięstwa?
– Produkty i usługi są przedkładane kapitule z punktacją dokonaną przez grupy eksperckie. Przez 20 lat kapituła wypracowała
kontakty z placówkami naukowymi, dzięki czemu jesteśmy w stanie uzyskać badanie eksperckie praktycznie z każdej dziedziny. Taka
opinia naukowców, doskonale znających
swoje mikrośrodowisko, daje nam pewność
co do słuszności podjętych później decyzji.
Wprawdzie niektórzy eksperci są bardzo surowi w swej ocenie i nie przyznają punktów
hojną ręką, ale kapituła oprócz wstępnej
punktacji bierze pod uwagę również walory
zgłoszonych produktów i przedsięwzięć prezentowane na corocznej wystawie, gdzie jest
okazja pełniej przyjrzeć się przedmiotowi zgłoszenia i porozmawiać na jego temat z fachowcami. Z moich obserwacji wynika, że
możliwość zapoznania się z produktem
w sposób szerszy i pełniejszy niż pozwala na
to sam opis, jest czynnikiem, który przekonuje
kapitułę do wyboru laureatów.
Czy przy wyborze laureatów liczy się
przede wszystkim, jak pan wspomniał, odniesiony sukces, czy również droga do
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sukcesu, przedsiębiorczość i efektywność
w poszukiwaniu narzędzi i pozyskiwaniu dotacji?
– Jeśli mowa o produktach i usługach, pozyskiwanie funduszy ze źródeł zewnętrznych nie jest decydujące, bo nie ma wprost
przełożenia na jakość. W przypadku samorządów ilość pozyskanych środków wpływa
pozytywnie na ocenę, ponieważ jest wyznacznikiem możliwości samorozwoju. Należy jednak mieć na uwadze, że kluczowa
w tym obszarze jest kwestia rozliczenia otrzymanych dofinansowań, bo pierwsze zachłyśnięcie się przypływem środków na etapie
sprawozdawczości potrafi niejednemu mocno dać się we znaki. Dziś nie ma jeszcze
ośrodków badających efektywność dotacji
przyznanych polskim podmiotom, ale myślę,
że to kwestia czasu, bo polska nauka ma takie możliwości i wkrótce będziemy mieć
szerszą wiedzę w tym zakresie.
Na pewno może pan powiedzieć więcej
o efektywności samego konkursu i przełożeniu nagrody oraz statusu laureata na poczynania rynkowe i budowanie marki poza
granicami kraju?
– Oczywiście. Nie możemy sami napawać
się swoim sukcesem, musimy patrzeć, jak reagują na to inni. Dlatego co dwa lata przeprowadzamy badania na konsumentach i laureatach, w ramach których sprawdzamy rozpoznawalność znaku, która – tu mogę się pochwalić – jest bardzo duża. Laureaci od lat
starują w konkursie, więc musi im się opłacać. Mówiąc serio, efekty zwycięstwa są zauważalne w uzyskiwanych wynikach, które odzwierciedlają przyrost sprzedaży rzędu 15–20
proc. po oznakowaniu produktu godłem
„Teraz Polska”. Poprawa, na jaką wskazują
laureaci, dotyczy zarówno sfery ekonomicznej, jak i wizerunkowej, czyli rozpoznawalności
i postrzegania marki, wyróżniającej się na tle
innych wyrobów.
Jak konkurs wpływa na promocję Polski jako marki i jakie działania są najkorzystniejsze i najpotrzebniejsze z punktu widzenia technik marketingowych i założeń
brandingu?
– Poruszyła pani bardzo ważny, ale też
złożony temat na oddzielną dyskusję. W wielkim skrócie Polska nie ma spójnej strategii
marketingowej i nie robi nic ku temu, żeby taką
wypracować. Wszelkie podejmowane próby
z reguły kończą się na niczym. Często uczestniczę w takich spotkaniach, sami organizujemy co roku konferencję pod przekornym hasłem: „Co z polską promocją?”, na którą zapraszamy przedsiębiorców, jak i akademików,
żeby wspólnie próbować znaleźć jakieś rozwiązanie, ale dopóki nie będzie woli politycznej, nic nie osiągniemy. Polacy kochają
rozmawiać, gorzej jest z czynami. Ten brak
efektów w zakresie promocji Polski wynika też
z tego, że środki są podzielone sektorowo.
Wszyscy się poświęcili działalności w swoich
dziedzinach i programy sektorowe: rolno spo-

żywczy, kulturalny, sportowo-turystyczny
funkcjonują dobrze, tyle że brakuje im łącznika. Mam nadzieję, że w końcu taka spójna
strategia stanie się faktem. Na razie jednak
więcej dzieje się hasłowo niż strategicznie.
Co decyduje o sukcesie i prestiżu realizowanego konkursu? Czym Fundacja przekonuje uczestników i przedstawicieli różnych
kręgów życia publicznego do udziału i zaangażowania w przebieg konkursu?
– Myślę, że kluczem jest stabilność działania i dobrze ułożony program, który nie
mógłby być zrealizowany bez wspaniałej załogi, zaangażowanej i w pełni poświęconej
sprawie, a jak wiadomo, żeby odnieść sukces,
trzeba coś robić z pasją. Ważna jest również
wieloletnia współpraca z patronami honorowymi, którzy od początku nas wspierali. Dopełnieniem jest nośne hasło konkursu i rozpoznawalne logo, składające się wraz z profesjonalizmem na podwaliny sukcesu.
Jakie wydarzenia specjalne przygotowano w związku z jubileuszową, 20. edycją
konkursu „Teraz Polska”?
– W tym roku, wychodząc naprzeciw sugestiom dyrektora Teatru Wielkiego, podjęliśmy próbę powiązania miejsca gali z repertuarem. Na koncercie zaśpiewała Aleksandra Kurzak, megagwiazda polskiej opery, która jest przykładem pięknie rozwijającego
się talentu, niestety znanego bardziej poza Polską. Grała orkiestra symfoniczna Teatru
Wielkiego, ale żeby nie uderzać wyłącznie
w zbyt wysokie tony, partnerował jej Sebastian
Karpiel-Bułecka. To spora zmiana, bo do tej
pory występowały znane zespoły reprezentujące muzykę popularną. Przy okazji jubileuszu postanowiliśmy połączyć sztukę wyższą
z muzyką rozrywkową. Mam nadzieję, że nasz
pomysł spodobał się publiczności i zostanie
dobrze zapamiętany przez uczestników koncertu galowego, jak i widzów transmisji
w TVP1. Na bankiecie oprócz chwalonego zawsze cateringu pojawił się okazały tort jubileuszowy, będący ukoronowaniem obchodów.
Nie chciałbym jednak poprzestać na Gali „Teraz Polski”. Na jesieni planuję zorganizować
dla uczczenia 20-lecia specjalny event dla naszych nagrodzonych przedsiębiorców.
Z okazji jubileuszu po raz pierwszy bilety na galę trafiły do sprzedaży. Co oznacza
ten krok dla marki konkursu? Jak przełoży
się na jego rozpoznawalność i renomę?
– Zawsze próbujemy czegoś nowego, co
nam potwierdzi nasze miejsce. Ze względu na
koncert Aleksandry Kurzak, będący w kraju
rzadkością, postanowiliśmy umożliwić udział
w wydarzeniu szerszej części społeczeństwa,
by mogło spojrzeć na galę nie jako na zamknięte wydarzenie dla elity, lecz święto dostępne dla każdego. Mam nadzieję, że tegoroczni uczestnicy będą już stale towarzyszyć
naszym przedsięwzięciom.
Rozmawiał
Piotr Danilczuk
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Jakość i tradycja
Rozmowa z Emilią Modlińską, prezes zarządu Zakładu Pracy Chronionej Dega

Jesteśmy firmą, która szanuje i pielęgnuje
polską tradycję kulinarną
Jak ważne dla opracowywanych wyrobów warzywnych i rybnych z oferty Dega są
walory smakowe i zdrowotne oraz jakie
inne czynniki budują jakość marki?

– Podstawową działalnością naszej firmy
jest produkcja sałatek majonezowych, ryb
opiekanych, pasztetów rybnych i wegetariańskich, stąd walory smakowe i zdrowotne
są dla nas priorytetem i stanowią nierozerwalną część marki Dega.
W tym roku obchodzimy swój 20-letni
Jubileusz. Proszę pamiętać, że jesteśmy jedną z nielicznych firm o tak długiej tradycji,
która opiera się wyłącznie na polskim kapitale. Ukoronowaniem naszego jubileuszu było zdobycie Godła Teraz Polska na
dwa topowe produkty: Paprykarz szczeciński
oraz Rybę po grecku. Oba produkty odzwierciedlają polską tradycję smaków.
Chciałabym także zaznaczyć, że oba te produkty zdobyły także znak „Poznaj Dobrą
Żywność”, przyznawany przez Ministerstwo
Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Jak pogodzić wysoką jakość asortymentu z przystępnością cenową oraz zyskiem
dla firmy?
– Kluczem jest inteligentne zarządzanie
ceną, dlatego istotną rolą kierownictwa firmy
było ustalenie właściwych cen na produkty.

Wynikiem tego jest wysoka jakość produktów
przy jednoczesnym zachowaniu przystępnej
ceny.
Jaką rolę w działalności firmy odgrywa
zaangażowanie społeczne i jak podchodzą
państwo do zatrudnienia osób niepełnosprawnych?
– Jesteśmy firmą która szanuje i pielęgnuje polską tradycję kulinarną, ale która jednocześnie pamięta o tym, że funkcjonuje
w społeczeństwie wielu grup i pokoleń. Nieustannie szukamy nowych smaków, słuchając głosu rynku. Zatrudnianie osób niepełnosprawnych stanowi dla nas formę wsparcia społeczeństwa i pokazania nas jako jednostki, która zmierza się z odpowiedzialnością. Chcemy aktywnie tworzyć krajobraz gospodarczy i wierzymy, że nasze dwudziestoletnie funkcjonowanie przysłużyło się w formowaniu życia społecznego.
Rozmawiała
Magdalena Szczygielska
www.dega.pl
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Na lądzie i w powietrzu
Można powiedzieć, że w polskiej zbrojeniówce liczą się ﬁrmy Grupy Bumar
oraz zakłady lotnicze w Mielcu i Świdniku. Oczywiście potrzeby polskiej armii
zaspokajają również inne ﬁrmy, m.in. gdyński Radmor, którego głównymi
wyrobami były i są radiostacje i radiotelefony, a w latach 70. ub. wieku
„na boku” produkował również marzenie melomanów – tuner hi-ﬁ stereo
Jerzy Bojanowicz
arodowy koncern zbrojeniowy,
czyli Grupa Kapitałowa Bumar,
powstał w 2002 roku w wyniku
przyjęcia przez Radę Ministrów
RP „Strategii przekształceń strukturalnych
przemysłowego potencjału obronnego w latach 2002–2005”. Integratorem Grupy został
Bumar, któremu powierzono sprawowanie
nadzoru właścicielskiego nad 40 spółkami.
Wśród nich jest 20 spółek produkcyjnych polskiego sektora przemysłu obronnego o specjalizacji radarowej, rakietowej i amunicyjnej,
wozów bojowych oraz indywidualnego wyposażenia żołnierza. Wchodzą one w skład
Bumar Elektronika SA (systemy elektro-
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niczne i radiolokacji – systemy dowodzenia,
radary, sensory, systemy przeciwlotnicze i przeciwrakietowe), dwóch produktowych podgrup
kapitałowych: Bumar Amunicja SA (10 spółek produkujących amunicję strzelecką i artyleryjską, przeciwpancerne pociski kierowane SPIKE oraz rakiety GROM i FENIKS) i Bumar Żołnierz SA (4 spółki produkujące broń strzelecką i wyposażenie indywidualne żołnierzy – kamizelki ochronne,
broń osobista, celowniki i systemy optoelektroniczne, hełmy, maski przeciwgazowe)
oraz dywizji Bumar Ląd (pojazdy i platformy opancerzone, czołgi, pojazdy specjalistyczne, wozy zabezpieczenia technicznego),
która działa w formie konsorcjum.
To tak znane firmy, jak np. Zakłady Mechaniczne Bumar–Łabędy SA, Fabryka Bro-

ni Łucznik – Radom Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Sprzętu Ochronnego Maskpol SA,
Zakład Produkcji Specjalnej Sp. z o.o. w Pionkach, WSK PZL–Warszawa, Zakład Produkcji
Specjalnej Gamrat Sp. z o.o., Zakłady Metalowe Dezamet SA, Zakłady Chemiczne Nitro-Chem SA, Cenzim Sp. z o.o., Zakłady
Metalowe–Kraśnik Sp. z o.o. czy Stomil–
Poznań SA, którego 85 proc. akcji Bumar
Sp. z o.o. zamierza się właśnie pozbyć. A także Przemysłowy Instytut Telekomunikacji SA
(w 2011 roku uzyskał 24 patenty – najwięcej
spośród wszystkich firm patentujących w Polsce), Centrum Naukowo-Produkcyjne Elektroniki Profesjonalnej Radwar SA i Przedsiębiorstwo Produkcyjne Podzespołów Elektronicznych Dolam SA, które 5 marca 2012
roku, po rozpoczętym w 2010 roku procesie
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konsolidacji, utworzyły jeden podmiot – Bumar Elektronika SA.
Do głównych zadań Grupy Bumar, wynikających ze Strategii bezpieczeństwa narodowego RP oraz z umów międzynarodowych, należy m.in. wyposażenie Sił Zbrojnych
RP w sprzęt i usługi specjalne, dostosowanie
potencjału produkcyjnego do potrzeb Sił
Zbrojnych, jego skonsolidowanie kapitałowe
i nadanie produkcji proeksportowego charakteru oraz stymulowanie postępu technologicznego i rozwój potencjału badawczorozwojowego, w tym poprzez udział i współpracę w międzynarodowych organizacjach europejskich i atlantyckich.

Ułan i tarcza XXI wieku
I tak przeciwlotnicze platformy rakietowe POPRAD są sukcesywnie wprowadzane
na wyposażenie jednostek obrony przeciwlotniczej Wojska Polskiego oraz stanowią element kompleksowego, nowoczesnego systemu obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej TARCZA POLSKI. Jest to jeden z 4 realizowanych przez Bumar projektów strategicznych (pozostałe to ANDERS, MRTT
– Multi Role Tanker Transport i Polski żołnierz
przyszłości), które mają unowocześnić armię.
Stworzenie narodowego, wielowarstwowego systemu obrony przeciwlotniczej Polski TARCZA POLSKI zaproponowały Bumar, Radwar, PIT i koncern MBDA, które
29 czerwca 2009 roku zawarły Strategiczną
Umowę o Współpracy. 5 września 2011 roku
do grupy oficjalnie włączono ZM Mesko i Bumar Amunicja. System będzie się składać
z trzech warstw: zestawów rakiet przeciwlotniczych średniego zasięgu MRAD (Medium Range Air Defence), krótkiego zasięgu
SHORAD (Short Range Air Defense) oraz
zestawów rakiet i artylerii bliskiej obrony przeciwlotniczej VSHORAD (Very Short Range
Air Defense), opracowanych i produkowanych
wyłącznie przez polski przemysł obronny.
Z kolei ANDERS to nowoczesny „lekki
czołg” – polski wóz bojowy skonstruowany
na podstawie opracowanej przez Ośrodek Badawczo-Rozwojowy OBRUM wersji wozu
wsparcia ogniowego, które będą produkować
Zakłady Mechaniczne Bumar-Łabędy, i bojowego wozu piechoty (BWP).
22 marca 2012 roku Bumar Żołnierz, po
4. latach prac badawczo-rozwojowych, przedstawił prototyp Ułana XXI – ekwipunku dla
polskiego żołnierza przyszłości. Prace nad nim
rozpoczął w 2006 roku we współpracy z francuską firmą Sagem, producentem m.in. tunerów do odbioru naziemnej telewizji satelitarnej (DVB-T). Uzbrojenie, łączące cechy
granatnika samopowtarzalnego kalibru 25–
40 mm i karabinka automatycznego kal.
5,56 mm, o kryptonimie „Neon”, miało
stworzyć konsorcjum warszawskiego Instytutu
Mechaniki Precyzyjnej (IMP), Zakładów
Metalowych „Dezamet” z Nowej Dęby i Zakładu Konstrukcji Specjalnych Wojskowej

Akademii Technicznej. Ale MON nie wykazał większego zainteresowania tym projektem,
gdyż preferował system krajowy. W tej sytuacji Bumar pożegnał się z Francuzami i zaprosił do konsorcjum polskie firmy. Pierwszą
wersję systemu Ułan XXI pokazano na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach w 2009 roku. Podobnie jak
większość opracowywanych za granicą projektów dla żołnierzy przyszłości, wyposażenie ma się składać z 5 systemów: uzbrojenia
i amunicji, rozpoznania, ochrony, umundurowania i przenoszenia oraz C4I. To najważniejszy system komunikacji i dowodzenia,
dzięki któremu żołnierz ma otrzymywać informacje głosowe, tekstowe i graficzne (mapy)
z nadrzędnych szczebli dowodzenia oraz obrazy, m.in. z bezzałogowych obiektów latających i lądowych, którego budowy podjęła
się firma WB Electronics.

Światowa obrona po polsku
Grupa Bumar działa też aktywnie na rynkach zagranicznych, uczestnicząc m.in. w prestiżowych targach, na których prezentuje
wyroby produkowane przez zależne od niej
firmy. W marcu, na największych targach
militarnych na Subkontynencie Indyjskim
–DEFEXPO 2012 w New Delhi, pokazała
Kołowy Transporter Opancerzony Rosomak w wersji bojowej, używanej w Afganistanie – z wieżą HITFIST 30 mm, dodatkowym opancerzeniem oraz Systemem Lekkich
Osłon przeciwko RPG.
Indie są dla Bumaru ważnym partnerem.
27 lutego br. podpisano list intencyjny dotyczący kontynuowania i pogłębianie współpracy pomiędzy polskim i indyjskim przemysłem obronnym. Wcześniej, bo 17 stycznia, Bumar Sp. z o.o. podpisał z hinduską
firmą BEML Ltd. kontrakt o wartości około 275 mln dol. na dostawę do końca 2014
roku dla Ministerstwa Obrony Indii 204 Wozów Zabezpieczenia Technicznego WZT-3,
których głównym wykonawcą są Zakłady
Mechaniczne Bumar–Łabędy. Podpisano
również porozumienie dotyczące współpracy technologicznej i badawczej nad
opracowaniem indyjskiej wersji wozów zabezpieczenia technicznego na podwoziu
indyjskiego czołgu podstawowego ARJUN,
stanowiącego rozwiązanie przemysłu indyjskiego w zakresie czołgów podstawowych
3. generacji. Od 2000 roku do Indii trafiły już
352 pancerne wozy zabezpieczenia technicznego, których Wojska Lądowe Indii
chcą mieć w sumie 650.
Na podstawie WZT-3 skonstruowano
WZT-4 – jeden z najnowocześniejszych pojazdów zabezpieczenia działań czołgów
podstawowych na świecie. W latach 2008–
2009 wyprodukowano 6 takich wozów, które wraz z 48 czołgami PT-91M, 5 mostami
towarzyszącymi PMC-Leguan, 3 maszynami inżynieryjno-drogowymi MID-M i pojazdem nauki jazdy SJ-09M dostarczono

Wojskom Lądowym Sił Zbrojnych Królestwa
Malezji.
Kolejne imprezy to największe targi
obronne w Azji Południowo-Wschodniej
– 13th Defence Services Asia 2012 w malezyjskim Kuala Lumpur (kwiecień), na których
firma pokazała radary średniego zasięgu,
systemy obrony przeciwlotniczej, promuje także kołowe i gąsienicowe pojazdy opancerzone, modernizację pojazdów opancerzonych
oraz amunicję. Na jednym z największych na
świecie salonów przemysłu obronnego – targach EUROSATORY 2012 w paryskim centrum wystawienniczym Nord Villepinte (11–
15.06.) – Bumar rozpoczął międzynarodową
promocję Modułowego Systemu Broni Strzeleckiej, czyli karabinka podstawowego dla żołnierzy MSBS (kaliber 5,56 mm) w wersji klasycznej i bezkolbowej oraz granatnika jednostrzałowego 40 mm, który podwieszony pod
MSBS-5,56 ma stanowić podstawowe uzbrojenie indywidualne polskiego żołnierza przyszłości. Ta konstrukcja jest efektem dwuletniej
współpracy Fabryki Broni (Bumar Żołnierz)
z Wojskową Akademią Techniczną. Na stoisku
były też celowniki i gogle noktowizyjne oraz
szeroka gama środków rażenia: od amunicji
małokalibrowej po materiały wybuchowe.
Natomiast na stoisku firmy CMI wystawiono demonstrator technologii wielozadaniowej
– platformę bojową ANDERS z Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Urządzeń Mechanicznych w Gliwicach (w wersji z wieżą 105
mm).
Sukcesem na międzynarodowym rynku
jest wygranie przez konsorcjum TRIAD,
utworzonym wraz z amerykańską firmą Northrop Grumman Corp. (2. miejsce w światowym rankingu największych producentów
uzbrojenia) i izraelską firmą Rafael, przetargu o wartości 140 mln dol. na dostawy systemu obrony przeciwlotniczej krótkiego i średniego zasięgu dla Peruwiańskich Sił Powietrznych. Bumar dostarczy 150 przenośnych
zestawów przeciwlotniczych GROM produkowanych przez zakłady Bumar Amunicja
w Skarżysku-Kamiennej i 6 przeciwlotniczych
zestawów rakietowych POPRAD (z zapasem
96 dodatkowych rakiet GROM) produkcji
warszawskich zakładów Bumar Elektronika.

Lotnicza przyszłość
Podczas VI Międzynarodowej Wystawy
„Wszystko dla lotnictwa” Air Fair 2012 zaprezentowano śmigłowiec wielozdaniowy
Sikorsky S-70i (International) Black Hawk
z zamontowanym karabinem maszynowym
PKT kal. 7,62 mm wyprodukowanym przez
Zakłady Mechaniczne „Tarnów” SA, należące
do Dywizji „Bumar-Żołnierz”.
Sikorsky S-70i, kolejna wersja Black
Hawka – helikoptera bojowego rozsławionego
filmem „Czas Apokalipsy” (1979) Francisa
Forda Coppoli – będzie jednym z kandydatów w przetargu na śmigłowce wielozadaniowe, w czterech różnych wersjach specja-
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listycznych, który został ogłoszony 29 marca br. Zamówienie, zgodnie z założeniami
Programu Operacyjnego „Śmigłowce wsparcia bojowego, zabezpieczenia i VIP” w latach
2009–2018, dotyczy łącznie 26 śmigłow-

ców: 16. wielozadaniowo–transportowych dla
Wojsk Lądowych, 7 dla lotnictwa Marynarki Wojennej (w tym 4 śmigłowce Zwalczania
Okrętów Podwodnych – ZOP) i 3 śmigłowce poszukiwania i ratownictwa – SAR) i 3 śmi-

28 marca 2012 roku Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport „NIK o profesjonalizacji armii”, w którym pozytywnie oceniła ten proces, ale…
(…) W kontrolowanych jednostkach wojskowych stwierdzono, iż stan ukompletowania w uzbrojenie i sprzęt wojskowy jest niższy od poziomu przewidzianego
w etatach i tabelach należności. W większości jednostek sprzęt był przestarzały,
eksploatowany od ponad 20 lat. W Siłach Zbrojnych pogłębiał się proces zużycia
eksploatacyjnego uzbrojenia i sprzętu wojskowego (UiSW). W 2010 roku, w stosunku do 2008 roku, liczba UiSW o zużyciu normy eksploatacyjnej w przedziale 51–75 proc. wzrosła z 14 do 26 proc., a w przedziale 76–100 proc. normy
– z 20 do 31 proc. Jednocześnie zmniejszyła się liczba sprzętu z pełnym zużyciem
normy eksploatacyjnej z 30 proc. w 2008 roku do 15 proc. w 2010 roku.
Opóźniona realizacja programów modernizacyjnych powodowała konieczność
przedłużenia docelowej normy eksploatacji sprzętu (np. BWP-1). Potrzeby w zakresie remontów uzbrojenia i sprzętu, w celu odtwarzania resursów technicznych,
zrealizowano zaledwie w 48 proc., co spowodowało powstanie na koniec 2010 roku
nawisu remontowego w ilości 1.271 jednostek sprzętowych zasadniczego UiSW.
W 2010 roku zwiększono, w stosunku do 2009 roku, środki finansowe na eksploatację i remonty UiSW z 367700 tys. zł do 1123 400 tys. zł, tj. z 17,5 do
49,5 proc. zgłoszonych potrzeb (w 2008 roku zabezpieczono zaledwie 23,6 proc.
zgłoszonych potrzeb).
W ocenie NIK, ze względu na skumulowane potrzeby remontowe oraz potrzebę
racjonalnego wykorzystania mocy produkcyjno-remontowych zakładów, nakłady na
te cele powinny już od dawna systematycznie rosnąć.
NIK zwraca również uwagę na fakt, iż w wielu przypadkach istotną trudność
w funkcjonowaniu jednostek wojskowych stanowiła nadmierna różnorodność
sprzętu i uzbrojenia wojskowego. Komplikowało to obsługę logistyczną, utrzymywanie sprzętu w sprawności oraz zwiększało koszty eksploatacji.
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głowce SAR dla Sił Powietrznych. Środki na
zakup śmigłowców, których dostawy – zgodnie z założeniem – powinny zakończyć się
w 2017 roku, będą wydatkowane z budżetu
przydzielonego na realizację Programu Modernizacji Technicznej.
Słynne śmigłowce produkują Polskie
Zakłady Lotnicze Sp. z o.o., kupione w marcu 2007 roku przez United Technologies Holdings – spółkę koncernu United Technologies
Corporation. W jego ramach bezpośrednią
współpracę z PZL Mielec podjął Sikorsky Aircraft Corporation, światowy potentat w produkcji śmigłowców.
PZL Mielec produkuje obecnie: M28
– 2-silnikowy samolot turbośmigłowy klasy
STOL (krótkiego startu i lądowania), M28B
Bryza – odmianę wojskową modelu M28,
przeznaczoną do wykonywania zadań specjalnych, M18 Dromader – jednosilnikowy samolot stosowany w agrolotnictwie i do gaszenia pożarów/kompleksowej ochrony lasów,
Sikorsky S-70i Black Hawk – wielozadaniowy śmigłowiec przeznaczony na rynki międzynarodowe oraz segmenty kabinowe struktury śmigłowca UH-60M Black Hawk dla odbiorców międzynarodowych i armii Stanów
Zjednoczonych. 2 grudnia ub.r. Sikorsky
Aircraft podpisał kontrakt z Ministerstwem
Obrony Brunei na dostawę 12. helikopterów
S-70i Black Hawk, które zostaną wyprodukowane w PZL Mielec.
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Dobrze radzą sobie również PZL-Świdnik SA (które od 2010 roku należą do grupy AgustaWestland) – największy producent lotniczy w Polsce. Podczas międzynarodowej konferencji „Nowoczesne technologie dla bezpieczeństwa kraju i jego granic”, zorganizowanej 16 maja w Warszawie, firma przedstawiła najnowszej generacji wielozadaniowy śmigłowiec AW149,
który ma być przyszłością wojskowego
sektora lotniczego i odpowiedzią na potrzeby naszej armii. Natomiast obecnie
podstawowym produktem jest wielozadaniowy (m.in. wersja wojskowa) śmigłowiec Sokół, który otrzymał certyfikaty według FAR-29, wydane przez organy nadzoru lotniczego Polski, Rosji, Niemiec, USA
i Hiszpanii.
W styczniu PZL-Świdnik poinformowały
o podpisaniu nowych kontraktów z Ministerstwem Obrony Narodowej o wartości około 380 mln zł netto (90 mln euro), na dostawę 5 nowych śmigłowców W-3WA Sokół
w konfiguracji VIP oraz modernizację 14 śmigłowców. Ponadto podpisano oddzielne
umowy na modernizację 14 śmigłowców,
w tym 4 W-3 Sokół, które zostaną skonfigurowane do standardu W-3PL Głuszec. Ich dostawy zakończą się w drugiej połowie 2014
roku. To będzie druga partia śmigłowców
w ramach planu modernizacji 32 maszyn
w ciągu najbliższych 5–6 lat.
W marcu 4 Sokoły przekazano oficjalnie
Siłom Powietrznym Filipin jako śmigłowce do
wykonywania operacji wojskowych, w tym do
transportu żołnierzy. W ramach podpisanej
w 2010 roku umowy PZL-Świdnik dostarczy
8 Sokołów wraz z wyposażeniem naziemnym,
częściami zamiennymi, usługami wsparcia
technicznego i szkoleniami dla załóg i mechaników.

Marynarka bez Gawrona
„Zatonęła” korweta „Gawron”, która
miała być pierwszym okrętem z serii liczącej
kilka jednostek. 24 lutego premier Donald
Tusk rozmawiał z szefem MON, Tomaszem
Siemoniakiem, o racjonalizacji wydatków
w armii, a tym samym wzroście efektywności wydawanych na wojsko funduszy. Jednym
z działań jest zamknięcie programu budowy
korwety „Gawron”.
– Utrzymywanie tego projektu nie ma sensu – nie ma potrzeby budowania i utrzymywania dużych okrętów – powiedział premier
na konferencji prasowej zorganizowanej po
spotkaniu. A szef resortu obrony postawił
kropkę nad „i”, deklarując, że program korwety Gawron nie będzie realizowany. Zapewnił przy tym, iż trwają prace nad planem
rozwoju Marynarki Wojennej do 2030 roku.
Do tej pory MON utopił w korwecie ponad
400 mln zł, a do zakończenia potrzeba jeszcze ponad 1 mld zł. A budująca „Gawrona”
Stocznia Marynarki Wojennej w Gdyni jest
w stanie upadłości.
I
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W marcu Departament Budżetowy MON przedstawił „Podstawowe informacje
o budżecie resortu obrony narodowej na 2012 rok”.
Na wykonanie zadań związanych z obronnością kraju zaplanowano w ustawie budżetowej na 2012 rok wydatki w wysokości 29,5 mld zł, co jest zgodne z formułą zawartą w ustawie z 25 maja 2001 roku o przebudowie i modernizacji technicznej
oraz finansowaniu SZ RP (nie mniej niż 1,95 proc. PKB roku przedplanowego
– w 2011 roku 1 512,3 mld zł).
W ramach tej kwoty 29,2 mld zł przeznaczono w części 29 – Obrona narodowa,
a 0,3 mld zł w pozostałych częściach budżetu państwa („Nauka” –154,8 mln zł,
„Gospodarka” – 83 mln zł i inne niż Obrona Narodowa części budżetu państwa
– 49 mln zł).
Obronność będzie dodatkowo dofinansowana ze środków krajowych (Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych – 168,2 mln zł, obsługa „Programu samolotowego” – 10,6
mln zł) i zagranicznych (Program inwestycji NATO – 84,5 mln zł, program pomocy
wojskowej USA – ok. 89,3 mln zł, Program Nauczania i Szkolenia – ok. 5,9 mln zł).
W tegorocznych wydatkach obronnych priorytetami są: szkolenie wojsk, zakupy
uzbrojenia i sprzętu wojskowego realizowane w ramach „Programów operacyjnych”
i wynikających z nich programów uzbrojenia, remonty uzbrojenia i sprzętu wojskowego, inwestycje budowlane oraz remonty infrastruktury perspektywicznej.
Największy udział w budżecie MON mają wydatki na Centralne Wsparcie (9,58 mld
zł), Zabezpieczenie Wojsk (3,89 mld zł), Wojska Lądowe (2,83 mld zł), Siły Powietrzne (1,42 mld zł), Marynarkę Wojenną (0,65 mld zł) i Wojskowe Misje Pokojowe (0,57 mld zł).
Na modernizację techniczną przeznaczono 7043,2 mln zł, w tym na wydatki majątkowe 5762,8 mln zł (m.in. 5657,0 mln zł na zakupy uzbrojenia i sprzętu wojskowego i 51,2 mln zł na programy inwestycyjne NATO i UE - NSAC, C-17,
NAPMO). Na programy operacyjne w ramach modernizacji technicznej SZ RP
przewidziano w sumie 3995,4 mln zł: 2417 mln zł na główne (System Obrony Powietrznej, śmigłowce wsparcia bojowego i zabezpieczenia, modernizacja Marynarki
Wojennej, system wsparcia dowodzenia – C4ISR) i 1578,4 mln zł na specjalistyczne (symulatory i trenażery155 mm, moduły ogniowe REGINA-KRAB-PW,
samoloty transportowe M-28, kołowe transportery opancerzone ROSOMAK,
zestawy PPK SPIKE).
Warto dodać, że planowane wydatki w przeliczeniu na jednego żołnierza wyniosą
105,7 tys. dol. Więcej niż w 2011 roku, gdy było to 95,6 tys. dol., ale w NATO
– 253,5 tys. dol., w europejskich krajach NATO – 134,9 tys. dol., a w USA – 422,7
tys. dol. Kiepsko wypadamy też pod względem wydatków w przeliczeniu na jednego
mieszkańca. W tym roku będzie to 276 dol., też więcej niż rok temu (252 dol.), ale
daleko nam do zeszłorocznej średniej NATO – 1071 dol., USA – 2153 dol., a nawet
europejskich krajów NATO – 509 dol.

BUTY DO WSZYSTKICH ZADAŃ…
BUTY, W KTÓRYCH WSZĘDZIE DOJDZIESZ…

Kupczak PRODUCTS jest polskim zakładem
mającym doświadczenie w produkcji specjalistycznego obuwia zapewniającego komfort
i bezpieczeństwo na najwyższym światowym poziomie. Potwierdzeniem doskonałych parametrów oraz najnowszych technologii jest fakt, że
jako jedyna firma w Polsce
posiadamy licencję na
używanie w obuwiu
membrany oddychającej Gore-Tex®.

Gwarancją trwałości naszego obuwia jest odpowiedni dobór wszystkich surowców, począwszy od skór hydro, poprzez najwyższej klasy nici, haki, sznurowadła i wiele innych,
kończąc na znanej wszystkim użytkownikom tej klasy obuwia zelówce firmy Vibram.
Nasze buty zostały docenione przez wiele Formacji Specjalnych.
Obuwie naszej produkcji sprawdza się w każdych warunkach, dając dowód swej wytrzymałości i niezawodności.

PHUP KUPCZAK PRODUCTS SP. Z O.O.
ul. Legionów 35, 62-800 Kalisz
tel./fax 62 722 21 30
vip@home.pl

www.vip.home.pl
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Sukces zintegrowanych
systemów
Działalność Bumar Żołnierz SA dowodzi, że odpowiednio ukierunkowana wizja rozwoju
ma szansę przełożyć się na wymierne efekty, a konsolidacja branży zbrojeniowej
i współpraca ze środowiskiem naukowym w połączeniu z opracowaną strategią niosą
nową jakość w procesie modernizacji armii oraz nowe kontrakty. O kondycji wojska
i Bumaru, a także perspektywach rozwoju dla krajowego przemysłu obronnego mówi
Ryszard Kardasz, prezes Bumar Żołnierz SA oraz Grupy Kapitałowej Bumar Żołnierz
Jaka idea przyświecała powołaniu spółki Bumar Żołnierz SA i jak jej działalność ma
się do tradycji PCO, którego logo cały czas
widnieje na budynku firmy?
– W ubiegłym roku zainicjowaliśmy projekt pt. „Konsolidacja Grupy Bumar Żołnierz”, którego rezultatem było zarejestrowanie we wrześniu Grupy Kapitałowej Bumar
Żołnierz, podwyższenie kapitału akcyjnego
Przemysłowego Centrum Optyki SA i objęcie większościowych akcji w czterech spółkach:
Fabryce Broni „Łucznik” Radom Sp. z o.o.,
Maskpol SA, Zakładach Mechanicznych
„Tarnów” SA i Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Sprzętu Mechanicznego Sp. z o.o. Jednocześnie, wraz z innymi formalnościami, Bumar Sp. z o.o., będący większościowym właścicielem, narzucił koncepcję zmiany nazwy
z PCO na Bumar Żołnierz SA. Na naszych
wyrobach nadal używamy jednak logo PCO,
będącego znakiem towarowym o ugruntowanej pozycji. Obecnie prowadzę rozmowy
z nowym zarządem Bumaru w sprawie przywrócenia dawnej nazwy firmy. PCO istnieje
36 lat, a historia spółki sięga jeszcze dalej, bo
początki zakładu wiążą się z Polskimi Zakładami Optycznymi, które powstały w roku
1921. Historia optoelektroniki jest bardzo długa i powiązana z utrwaloną historycznie
nazwą, której nie powinno się zmieniać. Pomysł zrodził się przy okazji opracowania założeń konsolidacji przemysłu obronnego,
u którego podstaw leżała wizja, by koncern
narodowy funkcjonował z uwzględnieniem
podziału organizacyjnego odpowiadającego
4 grupom kapitałowym, nazywanym roboczo
dywizjami: Bumar Żołnierz, Bumar Elektronika, Bumar Amunicja i Bumar Ląd.
Czemu służyły wprowadzone zmiany?
– Naczelnym argumentem była większa
konsolidacja spółek – co ważne, nie tylko
w wymiarze kapitałowym, lecz także merytorycznym, by poszukiwać efektów synergii
oraz w większym zakresie podjąć współpracę w ramach wspólnych projektów. Obecnie
najbardziej łączy nas projekt Tytan, czyli
projekt żołnierza XXI wieku, ponieważ wszyst-
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Chcemy przede wszystkim, żeby firmy były coraz
bardziej efektywne, czemu służą inwestycje
w nowoczesny park maszynowy, najnowszą
aparaturę i rozwiniętą infrastrukturę, a zarazem
kompetentni ludzie, którzy dzięki wiedzy
oraz zaangażowaniu z powodzeniem będą
rozbudowywali obszar B+R

PRZEMYSŁ ZBROJENIOWY
kie spółki skonsolidowane w grupie uczestniczą
w projekcie, odpowiadając za zadania najbliższe profilowi ich działalności. Jako prezes
Grupy Kapitałowej Bumar Żołnierz odpowiadam nie tylko za przyszłość Bumar Żołnierz SA (PCO), lecz także rozwój wszystkich
spółek i poprawę ich efektywności. Dlatego
wdrażamy kolejny ważny projekt, polegający
na inkorporacji, a dokładnie włączeniu do Zakładów Mechanicznych „Tarnów” tarnowskiego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego
Sprzętu Mechanicznego, co ma służyć stworzeniu nowej jakości i lepszemu wykorzystaniu potencjału dzięki połączeniu kadr. Moim
nadrzędnym celem jest, by firmy skonsolidowane w grupie miały charakter inżynierski, co
oznacza, że nie powinny ograniczać się do roli
producenta, lecz systematycznie poprawiać
swoje kompetencje w zakresie konstrukcji,
a także badania rynku i – w odpowiedzi na potrzeby klienta – realizacji prac badawczo-rozwojowych, których wyniki będą następnie
wdrożone do produkcji. Będą to firmy zatrudniające około 500 osób, a niekiedy mniej,
jak w przypadku „Tarnowa” czy Radomia, lub
więcej, jak ma to miejsce w Maskpol SA.
Czy prace badawcze będą rozwijane we
własnym zakresie, czy z wykorzystaniem
zewnętrznego wsparcia środowisk naukowych?
– W ubiegłym roku wydaliśmy jako Bumar Żołnierz SA na prace badawczo-rozwojowe ponad 30 mln zł, co pokazuje, jak
ważna jest dla nas ta sfera. Zdecydowaną
większość projektów prowadzonych w ramach
Grupy Kapitałowej Bumar Żołnierz, w tym
przez naszą spółkę, realizujemy we współpracy
z jednostkami zewnętrznymi. Naszym stałym
partnerem jest Wojskowa Akademia Techniczna, zwłaszcza Instytut Optoelektroniki.
Regularnie współpracujemy również z Politechniką Warszawską, Instytutem Optyki
Stosowanej, jak i Ministerstwem Obrony
Narodowej, choć w tym wypadku współpraca ma inny charakter. Pozostałe firmy Grupy też współpracują z instytucjami, których
przedmiot zainteresowań badawczych odpowiada działalności poszczególnych spółek i realizowanym przez nie projektom. Jesteśmy również otwarci na współpracę
z podmiotami zagranicznymi, czego ostatnim
przykładem jest projekt badawczy poświęcony
połączeniu noktowizji z termowizją, który to
temat zgłębiamy wspólnie z francuską firmą
Photonis. Oczywiście główne kompetencje,
choćby w zakresie koordynacji i integracji wyników, są ulokowane w spółce, ale pewne zagadnienia dotyczące wąskiej specjalizacji realizują instytuty współpracujące, które wspierają nas w realizowanych pracach.
Jakie cele stawia sobie Grupa Bumar
Żołnierz i z jakimi kierunkami wiąże przyszłość?
– Ostatnio ogłosiłem plan strategiczny dla
całej grupy kapitałowej, którego hasłem przewodnim jest cytat Napoleona Bonaparte:

Monokular noktowizyjny MU-3M – najlżejszy na świecie monokular produkowany przez
Bumar Żołnierz SA (PCO)
„Wygrywa ten, kto ma jasno określony cel
i nieodparte pragnienie, by go osiągnąć”.
Chcemy przede wszystkim, żeby firmy były coraz bardziej efektywne, czemu służą inwestycje
w nowoczesny park maszynowy, najnowszą
aparaturę i rozwiniętą infrastrukturę, a zarazem kompetentni ludzie, którzy dzięki wiedzy oraz zaangażowaniu z powodzeniem
będą rozbudowywali obszar B+R. Wzrostowi
kompetencji służą inwestycje w kadry i przyjmowanie wysoko wykwalifikowanych młodych ludzi z dużą motywacją do twórczej pracy. Chcemy, by rozwój infrastruktury produkcyjnej i zaplecza badawczo-rozwojowego odbywał się równolegle z doskonaleniem technologicznym nowoczesnej oferty
odpowiadającej bieżącym potrzebom armii.
Z tym wiążą się podejmowane inwestycje, bez
których nie ma mowy o rozwoju.
Jakie przykłady działań warto wskazać,
by zilustrować kierunki rozwoju firmy?
– Przy siedzibie Bumar Żołnierz SA
(PCO) w Warszawie powstaje dodatkowy budynek, a w planach jest centrum badawcze.
W Radomiu przy pomocy Agencji Rozwoju
Przemysłu chcemy zbudować nowy zakład
Fabryki Broni „Łucznik”, zaś w Tarnowie zakład restrukturyzuje się majątkowo, w ramach
czego zakończyliśmy wspomniany proces
inkorporacji. Jeśli mówimy o strategii produktowej, od pewnego czasu głoszę hasło: „od
sensorów do systemów”, ponieważ Grupa
produkuje sensory optoelektroniczne, sprzęt
strzelecki, sprzęt ochrony osobistej, które to
wyroby chcemy traktować jako punkt wyjścia
do zintegrowanych systemów. Współcześnie
wojsko, zgodnie z ideą nowoczesnej armii, myśli nie kategoriami zakupu pojedynczego
produktu, lecz kompleksowego zaspokajania

potrzeb, którym odpowiada system, złożony
z wielu elementów. Nasz sztandarowy projekt „Tytan” ma za zadanie sprostać ofertowo nowym wyzwaniom, których podstawą jest
założenie, że system uzbrojenia żołnierza musi
być nastawiony na wielofunkcyjność. Reasumując, chcemy rozwijać poszczególne
elementy produkcji, ale tylko po to, by w dalszej kolejności łączyć je w wielozadaniowe systemy. W Bumar Żołnierz SA (PCO) w ramach
optoelektroniki rozwinęliśmy obszar noktowizji. Obecnie doskonalimy urządzenia oparte o technologię termowizyjną i laserową. Produkowany przez nas sprzęt służy kreowaniu
systemów, takich jak systemy kierowania
ogniem, systemy ochrony osobistej żołnierza,
systemy przeciwlotnicze. Warto podkreślić, że
Grupa nie jest zamknięta. Rozwój biznesowy
widzę również w pozyskaniu innych spółek
o podobnych kompetencjach, intensyfikując
współpracę w ramach konsorcjum, a niewykluczone, że w przyszłości poszerzając grupę kapitałową.
Jak plasuje się Grupa na tle konkurencji i co wskazałby pan jako główne atuty spółek?
– W Polsce nie ma dla nas istotnej konkurencji, natomiast w wymiarze światowym
naszą przewagą może być integracja kompetencji inżynierskich z produkcyjnymi. Nie
jesteśmy instytutem, którego zadanie ogranicza się do przeprowadzenia badań i opracowania wyników na potrzeby danego projektu. Kontynuujemy prace badawcze aż po
etap wdrożenia. Drugim naszym atutem jest
umiejętność współpracy ze specyficznym
klientem, jakim jest wojsko i inne służby mundurowe, pomimo nieuniknionych niekiedy
przeszkód formalnych. Dzięki wieloletniemu
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Prezentacja programu Żołnierz Przyszłości

Po tym jak w ostatnich latach udział polskiej armii
w zagranicznych misjach był wzmożony, dobrze
widać, jak wyedukowała się kadra dowódcza
Wojska Polskiego, od generałów po dowódców
drużyny. Mają większą wiedzę o systemach
uzbrojenia, a jednocześnie lepiej potrafią ocenić
zagrożenie i odpowiednio zareagować
doświadczeniu potrafimy zdobywać informacje odnośnie konkretnych oczekiwań armii, nawet z frontu afgańskiego, nie mówiąc
o okresowych spotkaniach, konferencjach. Zależy mi, aby w przyszłości dalej rozwijać
współpracę na najwyższym możliwym poziomie w myśl wyznawanej i od lat głoszonej
przeze mnie zasady, że firmą nie rządzi prezes, tylko klient.
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Czy pana zdaniem przywołany konflikt
zbrojny w Afganistanie pomógł polskiej armii w dostosowaniu sprzętu?
– Wreszcie mamy doświadczonego, dobrze przeszkolonego, sprawdzonego w bojach
żołnierza, który dzięki uczestnictwu w misjach
na obcym froncie może skonfrontować wyposażenie armii z tym, które posiadają nasi
sojusznicy, oraz posiada praktyczną wiedzę

o funkcjonowaniu sił zbrojnych. Po tym, jak
w ostatnich latach udział polskiej armii w zagranicznych misjach był wzmożony, dobrze
widać, jak wyedukowała się kadra dowódcza
Wojska Polskiego, od generałów po dowódców drużyny. Mają większą wiedzę o systemach uzbrojenia, a jednocześnie lepiej potrafią
ocenić zagrożenie i odpowiednio zareagować.
Ich kompetencje reprezentują najwyższy
światowy poziom, a wiedza, którą zdobyli,
przynosi korzyści również tutaj, w Polsce.
Jacy odbiorcy oferty Bumar Żołnierz są
dla państwa interesujący poza polskim wojskiem? W jakie rynki obce państwo celują,
by najpełniej trafić z zapotrzebowaniem?
– Oczywiście naszym głównym klientem
jest Wojsko Polskie. Jednak nasi klienci to również wszystkie pozostałe służby mundurowe
i nie tylko. Jeśli chodzi o rynek zagraniczny,
również w tym obszarze mamy pewne efekty we współpracy, m.in. z Czechami, Ukrainą, Arabią Saudyjską, choć zasadniczo nie
jesteśmy bezpośrednim eksporterem. Niemniej
widzimy przed sobą wiele szans i perspektyw
rozwojowych związanych z eksportem. Prowadzimy zaawansowane rozmowy z potencjalnymi odbiorcami z Algierii oraz Wietnamu.
Wiele armii zamiast zakupu nowego
sprzętu decyduje się na modernizację wyposażenia armii. Czy i na tej płaszczyźnie widzą państwo miejsce dla swojej oferty?
– Oczywiście. Modernizacja sprzętu poradzieckiego stanowi jeden z ważniejszych kierunków naszej działalności. Dzięki wieloletnim krajowym doświadczeniom znamy się na
tym sprzęcie i mamy w ofercie pakiety modernizacyjne dla tych rozwiązań, choćby
systemu kierowania ogniem do czołgu T-72.
Ten projekt chcemy zrealizować z Kazachstanem.
Słyszy się nieraz opinię, że do sukcesów
na rynkach obcych potrzebne jest wsparcie
polityczne. Czy to prawda?
– Rzeczywiście, nasze doświadczenia
potwierdzają, że dużych kontraktów w przemyśle zbrojeniowym nie można pozyskać bez
wsparcia politycznego. Widzę pewne zaangażowanie władz, a przy tym zdaję sobie sprawę z ograniczonych możliwości naszego
kraju, gdyż nie jesteśmy taką potęgą, jak choćby Stany Zjednoczone. Niemniej docierają do
mnie sygnały od firm handlowych, które
narzekają na zbyt niski stan współpracy międzynarodowej i oczekują większego wsparcia
ze strony rządu.
Można przyjąć, że żołnierz przyszłości to
tyle co zaawansowana elektronika?
– To wszystkie technologie, a zwłaszcza
optoelektronika i informatyka. Nie można jednak lekceważyć innych dziedzin, które odgrywają istotną rolę przy tworzeniu systemów
wyposażenia dla polskiej armii na najwyższym
światowym poziomie.
Rozmawiał Mariusz Gryżewski
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Bezpieczeństwo wymaga
kompleksowej jakości
Wysoka jakość jest gwarantem bezpieczeństwa kraju, przy czym jakość obejmuje nie
tylko wyroby, lecz także szkolenia, właściwą organizację i politykę. Nasze bezpieczeństwo
nie zależy tylko od armii, ale w dużej mierze od odpowiedniej dyplomacji, a ta
– jak pokazuje historia – w wielu przypadkach pozostawia wiele do życzenia
– mówi Wojciech Henrykowski, prezes Polskiego Centrum Badań i Certyﬁkacji
Czy system AQAP, najbardziej kojarzony z obszarem wojskowości, jest wystarczający dla branży zbrojeniowej, czy istnieje zapotrzebowanie na dodatkowe certyfikaty?
– AQAP jest systemem zbudowanym na
ISO 9000, obudowanym dodatkowymi wymaganiami dedykowanymi branży wojskowej.
Oprócz ISO i AQAP istnieje wiele innych systemów zarządzania, choćby HACCP, który
dla wojska też może mieć zastosowanie,
gdy mowa o produkcji czy regułach zbiorowego żywienia. Mamy też szereg możliwości
w zakresie certyfikatów na wyroby. Można zatem powiedzieć, że AQAP nie jest systemem
kompleksowym i wyczerpującym. W tym
miejscu warto wspomnieć o WSK – Wewnętrznym Systemie Kontroli, który dotyczy
obrotu produktami i technologiami podwójnego zastosowania, m.in. broni, przeznaczonej do użytku wojskowego i cywilnego, czy urządzeń elektronicznych. W wielu
przypadkach AQAP to za mało, na przykład
ze względu na pozwolenie Ministerstwa Gospodarki na eksport, bowiem warunkiem
uzyskania koncesji jest właśnie wdrożony i certyfikowany WSK. Jest więc on niejako obowiązkowy, ponieważ wynika z ustawy i rozporządzenia ministra gospodarki. Z kolei
AQAP, podobnie jak ISO, jest dobrowolny,
lecz jednocześnie może być wymagany przez
niektórych odbiorców. Nawet znak CE może
mieć zastosowanie w wojsku, gdy armia nabywa produkty podlegające dyrektywom nowego podejścia. Zakres certyfikacji związanej
ze sferą obronności jest szeroki, bo wojsko korzysta z oferty wielu różnych dostawców cywilnych.
Jak zmienia się podejście do jakości
wśród polskich dostawców produktów dla
wojska? Czy na przestrzeni ostatnich lat daje
się zaobserwować pozytywny trend w dążeniu do jakości?
– ISO 9000 w zasadzie stało się powszedniością, bo sam rynek wymusza certyfikację. Równolegle pojawiają się nowe systemy i certyfikaty, może nie związane bezpośrednio z wojskiem, ale po części również

mające udział w tym obszarze. Powstały różne systemy komercyjne. Oprócz filozofii unijnej, która sprowadza się do badania wyrobu,
certyfikacji i kontroli prowadzącej do utrzymania go, pojawiają się nowe wymagania dla
określonych grup, ustalane np. przez sieci handlowe jako warunek sprzedaży w ich placówkach stawiany producentom. Firmy, które borykają się z problemami finansowymi, rezygnują z wiodących certyfikatów europejskich, wybierając te, które są im potrzebne
stricte do prowadzonej działalności. Polski rynek odzwierciedla światową tendencję. Boom
certyfikacji, przypadający na początki lat
90., osłabł i dziś pojawiają się nowi klienci, ale
znacznie rzadziej. Obserwujemy swego rodzaju nasycenie rynku, co dotyczy w zasadzie
każdego rodzaju produkcji.
Branża zbrojeniowa stara się o duże kontrakty na rynkach obcych. Jak ocenia pan ich
szanse zaistnienia i rozwoju, biorąc pod uwagę jakość oferty?
– Na pewno cały czas jest dużo do zrobienia, ale też mamy gros wyrobów i projektów na wysokim poziomie, z których możemy być dumni. Wystarczy wspomnieć czołgi czy urządzenia optyczne, będące naszym
cenionym produktem eksportowym. To świadczy o ich jakości. Z drugiej strony, można mieć
bardzo dobry produkt, ale mieć problem ze

sprzedażą, bo konkurencja nie śpi, rynki są nasycone, stąd niektórym firmom trudno się
przebić. Czy to się zmieni, czas pokaże. Wydaje mi się, że będąc w NATO, powinniśmy
wejść z jakimś sztandarowym produktem,
żeby był na wyposażeniu w jego strukturach.
Jakie jest miejsce jakości w systemie
obrony narodowej?
– Wysoka jakość jest gwarantem bezpieczeństwa kraju, przy czym rozumienie jakości rozciągnąłbym nie tylko na jakość wyrobów, lecz także szkoleń, właściwej organizacji i polityki. Nasze bezpieczeństwo nie zależy tylko od armii, ale w dużej mierze od odpowiedniej dyplomacji, a ta – jak pokazuje historia – w wielu przypadkach pozostawia wiele do życzenia. Ponadto warto zadać sobie pytanie, czy jesteśmy przygotowani na ewentualny rozpad Unii, który przecież może nastąpić?
Jakie wyzwania stoją dziś przed PCBC?
– W tej chwili jesteśmy w trakcie reorganizacji, obejmującej redukcję lokalową, dostosowaną do realnych potrzeb firmy. Głównym wyzwaniem jest utrzymanie się na rynku certyfikacji z zachowaniem pozycji lidera
i umacnianie rozpoznawalności na całym
świecie. Ponadto żeby nie stać w jednym miejscu, lecz stale się rozwijać, mam nadzieję systematycznie wchodzić w coraz to nowe obszary badania i kontroli jakości, poświadczonej
stosownym certyfikatem dedykowanym określonemu odbiorcy. Przykładem może być obszar pralnictwa czy segment wellness & spa,
w ramach którego właśnie dostaliśmy od europejskiego stowarzyszenia wyłączność na
najnowszy rodzaj certyfikacji branżowej w Polsce. Chcemy też rozwijać współpracę międzynarodową, podpisując porozumienia z liczącymi się w branży instytucjami i podmiotami zagranicznymi. Ostatnim przykładem takiej kooperacji jest umowa uprawniająca nas do certyfikacji gospodarstw ekologicznych opartej o dyrektywy unijne w Turcji.
Rozmawiał Mariusz Gryżewski
www.pcbc.gov.pl
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Efektywna współpraca
międzynarodowa
Rozmowa z generałem Mieczysławem Cieniuchem,
szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego
Jakie wnioski płynące z tegorocznego
szczytu NATO w Chicago wskazałby pan
jako najważniejsze z punktu widzenia bezpieczeństwa międzynarodowego oraz polskiego systemu obrony narodowej?
– Zgodnie z oczekiwaniami, szczyt w Chicago stał się okazją do zamanifestowania
i podkreślenia więzi transatlantyckiej oraz poszukiwania rozwiązań bardziej efektywnego
wydatkowania środków na sprawy obronne
w warunkach ograniczeń budżetowych.
Z naszej perspektywy, istotne było podkreślenie znaczenia planowania obronnego na
potrzeby wynikające z art. 5 Traktatu Waszyngtońskiego, potwierdzenie zakończenia
misji ISAF – International Security Assistance Force – w Afganistanie w 2014 roku
oraz ogłoszenie osiągnięcia przez NATO
tymczasowej zdolności operacyjnej systemu obrony przeciwrakietowej.
Na szczycie przyjęto wizję sił NATO
2020, która stanowi drogę do utrzymania strategicznej pozycji Sojuszu w warunkach ograniczania wydatków obronnych. Wizja bazuje na właściwym wyposażeniu sił, zwiększeniu ich interoperacyjności oraz możliwości do
współdziałania w obszarach szkolenia, treningów, intensyfikacji ćwiczeń, rozwoju technologicznego oraz wzmocnienia relacji pomiędzy strukturami dowodzenia NATO a narodowymi dowództwami. W efekcie powstać
mają siły dobrze wyszkolone, zdolne do
przerzutu i reagowania w sytuacjach kryzysowych. Urzeczywistnienie tej wizji związane jest z wdrażaniem inicjatyw „Smart Defence” oraz sił połączonych. W tym kontekście wskazuje się, że wspólnym celem sojuszników powinno być stworzenie w perspektywie roku 2020 zestawu zdolności pozwalającego na realizację trzech kluczowych
zadań: zbiorowej obrony, zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa opartego na
współpracy Sojuszu. Zadania te określono
w Koncepcji Strategicznej przyjętej w Lizbonie
w 2010 roku.
Odnosząc się do Afganistanu, który był
jednym z głównych tematów szczytu, na uwagę zasługuje fakt przyjęcia nowego Planu Strategicznego. Potwierdzono w nim, że misja
ISAF jest na właściwej drodze oraz – zgodnie z przyjętym podczas szczytu w Lizbonie
harmonogramem – zakończy się w 2014 roku.
W planie podsumowano dotychczasowy
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Polska od lat popiera wszelkie inicjatywy, których
celem jest bardziej oszczędne pozyskiwanie
zdolności obronnych. Takie podejście wydaje się
obecnie najbardziej racjonalne w obliczu
ograniczonych budżetów obronnych w Europie
przebieg Transition (przyp. red. 13 maja
bieżącego roku prezydent Afganistanu Hamid Karzaj ogłosił skład trzeciej z pięciu transzy terenów objętych procesem. Po przekazaniu odpowiedzialności za bezpieczeństwo
Afgańskim Siłom Bezpieczeństwa w kolejnych
122 dystryktach, Transition objęto łącznie 260
dystryktów we wszystkich 34 prowincjach
Afganistanu – w tym wszystkie stolice prowincji, obejmujących 75 proc. ludności afgańskiej. Zgodnie z zapowiedziami, w trzeciej
transzy znalazło się pięć dystryktów prowincji Ghazni: Ajristan, Jaghori, Kwajah Omari, Melistan i Nawur) oraz wskazano na długoterminowy charakter zaangażowania Sojuszu. Istotnym elementem planu jest tzw. Milestone. Zakłada on, że od połowy 2013 roku,
kiedy to zostanie ogłoszony skład ostatniej
grupy prowincji objętych Transition, siły
ISAF nie będą prowadziły tradycyjnych działań bojowych, lecz będą skupiały swoje wysiłki na prowadzeniu operacji specjalnych
przeciw terrorystom oraz wspieraniu Afgań-

skich Sił Bezpieczeństwa – ASB. Milestone
oznacza również przejęcie przez Afgańczyków
wiodącej roli w dziedzinie bezpieczeństwa
w całym kraju.
Ponadto, w planie opisano główne kierunki zaangażowania Sojuszu po zakończeniu ISAF. Ustalono, że NATO będzie
uczestniczyć w wysiłkach szerokiej społeczności międzynarodowej, a członkowie paktu
wnosić będą wkład na pokrycie bieżących wydatków związanych z utrzymaniem armii i policji afgańskiej. Podkreślić należy, że mechanizm zarządzania zgromadzonymi na ten cel
funduszami ma być elastyczny, przejrzysty,
wiarygodny i efektywny oraz ma posiadać zabezpieczenia antykorupcyjne. Sojusz po 2014
roku skupi swój wysiłek na szkoleniu, doradztwie oraz wsparciu ASB. Takie działania
będą oczywiście wymagały odpowiednich
podstaw prawnych – Rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ oraz innych dokumentów
normujących pobyt wojsk na terytorium
Afganistanu. Precyzyjne zdefiniowanie zadań

PRZEMYSŁ ZBROJENIOWY
nowej misji stanowić będzie warunek do
podjęcia decyzji o naszym ewentualnym
uczestnictwie oraz skali zaangażowania.
Odnosząc się do kwestii obrony przeciwrakietowej – OP, to ważne, że w Chicago
ogłoszono tymczasową zdolność operacyjną
systemu. Jest to wprawdzie tylko pierwszy
krok, ale oznacza również, że obrona przeciwrakietowa pozostaje ważną składową całego systemu zapewnienia bezpieczeństwa
państw Sojuszu. Kwestie OP mają także
szczególne znaczenie dla Polski z racji planowanego ulokowania u nas elementów tarczy antyrakietowej w ramach kolejnych faz realizacji projektu.
Jakie aspekty rozwoju narodowych sił
zbrojnych najpełniej wpisują się w założenia
i plany działań strategicznych NATO? Jakie
wyzwania sojuszu warunkują zmiany i kierunki rozwoju w strukturach wojska polskiego oraz udział w tworzeniu systemu
obronności w skali międzynarodowej?
– Priorytetowym zadaniem spoczywającym na Siłach Zbrojnych RP pozostaje
utrzymanie i wzmacnianie zdolności operacyjnych gwarantujących nienaruszalność
granic oraz integralność terytorialną państwa.
Jednocześnie, w trosce o naszą sojuszniczą
wiarygodność, pozostajemy w gotowości do
udziału w operacjach zarządzania kryzysowego NATO prowadzonych poza granicami
państwa. Chcę podkreślić, że założenia dotyczące rozwoju Sił Zbrojnych RP na lata
2013–2022 wpisują się niemal w całości – za
wyjątkiem aspektów z użyciem broni nuklearnej – w zapisy wspomnianej już wcześniej
Koncepcji strategicznej NATO. Ta filozofia
myślenia jest obecna także w procesie modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP. Priorytetowo traktowane są: systemy dowodzenia, łączności i rozpoznania, obrona powietrzna i przeciwrakietowa, wysoka manewrowość wojsk lądowych, samowystarczalność logistyczna, możliwość oddziaływania we wszystkich wymiarach: lądowym,
powietrznym, morskim, elektronicznym i cyberprzestrzeni, oraz zapewnienie interoperacyjności w wymiarze narodowym i sojuszniczym. Ponadto zakłada się utrzymanie
niezbędnej liczby jednostek posiadających
struktury, przygotowanie i wyposażenie
umożliwiające udział w operacjach poza
granicami kraju, a także wsparcia układu pozamilitarnego w sytuacjach zagrożeń pozamilitarnych. Co przy tym istotne, dostrzeżono również konieczność konsolidacji struktur
organizacyjnych i dyslokacji Sił Zbrojnych RP,
dzięki czemu będzie można w sposób bardziej
efektywny wydatkować środki budżetowe.
Niezwykle istotne dla przyszłego rozwoju sojuszniczych zdolności obronnych było zatwierdzenie podczas niedawnego Szczytu
NATO w Chicago tzw. pakietu obronnego
– Defence Package. W opracowanym dokumencie wskazuje się m.in. na konieczność
wzmocnienia procesu planowania obronne-

go NATO. Celem podejmowanych działań
jest m.in. przeciwdziałanie niekorzystnemu
zjawisku, jakim jest uzgadnianie przez sojuszników zadań do realizacji na poziomie
międzynarodowym, a następnie ich modyfikowanie w ramach jednostronnych decyzji narodowych. Za wymagające dalszych analiz
uznano propozycje stworzenia skutecznego
mechanizmu konsultacji z NATO istotnych
decyzji narodowych oraz uzgadniania narodowych specjalizacji w zakresie rozwoju
zdolności; przygotowania rozwiązań zapewniających dostępność zdolności rozwijanych w ramach programów wielonarodowych na potrzeby Sojuszu; opracowania listy kluczowych dla NATO zdolności operacyjnych oraz stworzenia nowych mechanizmów współpracy wielonarodowej w NATO.
Determinacja w podejmowanych przez
Sojusz działaniach podkreślona została także w politycznym komunikacie końcowym ze
Szczytu w Chicago, mam na myśli paragraf
55. Zdefiniowano w nim wspomnianą przeze mnie już wcześniej wizję, jak mają wyglądać siły zbrojne państw członkowskich w roku
2020. Podjęte decyzje polityczne wymagają teraz od nas – żołnierzy przełożenia ich na konkretne działania. Dla naszych Sił Zbrojnych
oznaczać to będzie przede wszystkim jeszcze
bliższą współpracę w procesie wspólnego planowania i programowania rozwoju naszych
Sił Zbrojnych w ramach aktualnie trwającego cyklu planistycznego na lata 2013–2022.
Konsultacje już zostały zintensyfikowane,
naturalnie przy refleksyjnym zachowaniu
nadrzędnych celów o charakterze narodowym.
Jakie miejsce zajmuje Polska w opracowywanym systemie obrony przeciwrakietowej i w jakich aspektach należy rozpatrywać jego zasadność i rolę w programowaniu bezpieczeństwa w kontekście planów
dotyczących Polski.
– Zgodnie z decyzjami kolejnych szczytów NATO w Pradze, Lizbonie i Chicago,
– NATO buduje zdolności w obszarze obrony przeciwrakietowej. Decyzje i działania są
konsekwencją prowadzonych analiz potencjalnych zagrożeń. Ważność przewagi w powietrzu oraz możliwości lotnictwa NATO, potwierdzone w ostatnich dziesięcioleciach
w różnych konfliktach, powodują, że potencjalni adwersarze NATO poszukują rozwiązań w innych obszarach niż klasyczny konflikt zbrojny czy klasyczne środki napadu powietrznego. Tymi obszarami są terroryzm
i użycie broni masowego rażenia, która
w przypadku pozyskania niezawodnych środków przenoszenia na duże odległości stałaby się bardzo niebezpiecznym narzędziem. Takim środkiem przenoszenia są rozwijane
w szeregu państw rakiety balistyczne, których
zwalczanie stanowi potencjalny problem.
Zasięgi tych rakiet obejmują już południowe
tereny NATO, a w relatywnie niedługim czasie mogą pozwolić na rażenie celów w Pol-

sce i innych krajach europejskich. W przypadku Polski, dla której przynależność do
NATO stanowi jeden z zasadniczych filarów
bezpieczeństwa militarnego, zagrożenie takim
atakiem wiązać się będzie z zaangażowaniem
w ewentualne operacje sojusznicze. Obrona
przed rakietami balistycznymi o takim zasięgu
oznacza zasadność stworzenia wspólnego systemu obrony przeciwrakietowej i konieczność
zastosowania systemów przeciwrakietowych
tzw. wyższej warstwy. Aktualnie jedynie Stany Zjednoczone Ameryki Północnej dysponują takimi systemami. Dlatego obecnie
i w najbliższej przyszłości zasadnicze zdolności obronne w tym zakresie będą budowane
w oparciu o systemy amerykańskie – radary
i rakiety SM-3 oraz amerykański program
obrony przeciwrakietowej, który stanowi
wkład USA w zdolności obronne NATO.
Program ten, znany pod nazwą EPAA
– European Phased Adaptive Approach, zastąpił wcześniejszy, związany z rozmieszczeniem w Polsce rakiet przechwytujących
typu GBI – Ground Based Interceptor, i jest
on nakierowany na potrzeby obronne europejskiej części Sojuszu. W kolejnej fazie programu EPAA, to znaczy od 2018 roku, ma być
rozmieszczany w Polsce, tak jak wcześniej
GBI, element systemu obrony przeciwrakietowej Europy obejmujący rakiety SM-3 i radar kierowania ogniem. System ten posiadać
będzie zdolność do zwalczania rakiet balistycznych minimum średniego zasięgu i zapewni osłonę znacznego obszaru NATO
w Europie, w tym i naszego kraju, przed wcześniej wspomnianym zagrożeniem.
Jednak sytuacja Polski jako państwa
granicznego Sojuszu w sferze bezpieczeństwa
militarnego jest bardziej skomplikowana.
W zakresie obrony przeciwrakietowej kluczowe znaczenie dla nas posiada zdolność do
zwalczania rakiet krótkiego zasięgu, czego system amerykański nie zapewnia. Państwa położone w głębi sojuszu – nie zagrożone tej klasy rakietami balistycznymi – podchodzą do
tego zagrożenia z innej perspektywy. Dlatego bardzo ważne jest zbudowanie narodowych zdolności w tym zakresie.
Przy omawianiu tego tematu nie można
pominąć faktu, że budowa sojuszniczego systemu obrony przeciwrakietowej wzbudza
silny niepokój i reakcje Rosji, pomimo iż jest
to system wyłącznie obronny i tworzony
przeciwko rakietom balistycznym średniego
i pośredniego zasięgu, których Rosja – zgodnie z podpisanym w USA porozumieniem
(przyp. red. Treaty on Intermediate-Range
Nuclear Forces – porozumienie zawarte
w Waszyngtonie 8 grudnia 1987 roku, zgodnie z którym zlikwidowano rakiety balistyczne średniego (MRBM) i pośredniego (IRBM)
zasięgu, czyli o zasięgach od 500 do 5500 km)
– nie posiada. Natomiast jest to ważny element natowskiej architektury obronnej dyslokowany na naszym terytorium i to w tym
kontekście trzeba rozpatrywać zasadność i rolę
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tego elementu w programowaniu bezpieczeństwa narodowego.
Jaką rolę z punktu widzenia efektywności systemu obronności oraz budżetu narodowego ma inteligentna obrona? Jakie
przykładowe projekty realizowane w ramach tzw. Smart Defence warto wskazać jako
rozwiązania o kluczowym znaczeniu dla krajowej obronności?
– Wspomniana „inteligentna obrona”,
czyli Smart Defence, jest jednym z bardziej
popularnych terminów używanych w ostatnim czasie na forum NATO. Inicjatywę tę rozumie się jako zespół przedsięwzięć, których
celem jest rozwój i utrzymanie zdolności
obronnych w ramach współpracy międzynarodowej, w warunkach ograniczeń budżetowych. Zakłada się, że poprzez nadanie
jej właściwego poparcia politycznego uzyska
się wysokie zaangażowanie państw. Na inicjatywę składa się: określenie zdolności priorytetowych, specjalizacja – czyli rozwój określonych zdolności przez konkretne państwa,
organizacje – oraz realizacja projektów w ramach współpracy międzynarodowej.
Podczas Szczytu NATO w Chicago, w ramach inicjatywy Smart Defence, przyjęto do
realizacji wstępny pakiet dwudziestu trzech
projektów i programów rozwoju zdolności. Lista ta obejmuje wyłącznie projekty zaawansowane, które posiadają silne polityczne poparcie. Podzielono je na pięć grup: wywiad
i rozpoznanie, obrona przed pociskami balistycznymi, ochrona wojsk własnych, szkolenie oraz logistyka. Nie jest to oczywiście lista zamknięta i nie należy też oczekiwać, że
wszystkie z nich przyniosą spektakularne
efekty w krótkiej perspektywie. Większość
proponowanych programów dotyczy w dłuższej perspektywie wspólnego zakupu uzbrojenia
i sprzętu wojskowego, co wymagałoby dokonania wielu zmian formalno-prawnych, gdyż
aktualne uwarunkowanie prawne UE w znacznym stopniu utrudniają wspólne zakupy.
Polska od lat popiera wszelkie inicjatywy,
których celem jest bardziej oszczędne pozyskiwanie zdolności obronnych. Takie podejście wydaje się obecnie najbardziej racjonalne w obliczu ograniczonych budżetów obronnych w Europie. Należy w tym miejscu podkreślić, że dzięki ustawowym zapisom gwarantującym budżet obronny na poziomie 1,95
proc. PKB roku poprzedniego Polska może
się poszczycić jednym z najbardziej stabilnych
budżetów obronnych w Europie. Niemniej
jednak, dostrzegając duże korzyści operacyjne
oraz ekonomiczne, w ramach Smart Defence wstępnie wyraziliśmy gotowość do udziału w 12 programach oraz rozważane jest
uczestnictwo w kilku kolejnych. Programy te
dotyczą m.in.: wspólnego wykorzystania
morskich samolotów patrolowych, wymiany
informacji o sytuacji na morzu, logistyki
międzynarodowej, rozwoju zdolności do
obrony przed bronią masowego rażenia czy
też wspólnego szkolenia wojsk z wykorzy-
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staniem zaawansowanych narzędzi informatycznych i symulatorów.
Oczywiście inicjatywa Smart Defence
nie jest w NATO niczym nowym, dowodzi jednak nowego podejścia do efektywnej współpracy międzynarodowej. Należy pamiętać, że
dotychczas skutecznie realizowaliśmy przedsięwzięcia, które doskonale wpisują się w ideę
tej inicjatywy. Najlepszymi przykładami są tutaj rotacyjne wykonywanie misji patrolowych w przestrzeni powietrznej Litwy, Łotwy
i Estonii, tzw. Air Policing, wspólne projekty dotyczące tankowania w powietrzu i transportu strategicznego, a także rozwijany aktualnie system obserwacji obiektów naziemnych z powietrza – AGS.
Istotna jest dla nas również koordynacja
działań NATO i UE w zakresie rozwoju zdolności w wymiarze międzynarodowym. Za
wszelką cenę należy unikać duplikacji wysiłków między obiema organizacjami. Z punktu widzenia państwa należącego do obu organizacji, nie jest ważne, pod egidą której
z nich realizowany jest dany projekt, liczą się
jego efekty. Dlatego też w codziennych działaniach staramy się, aby Smart Defence i analogiczna inicjatywa UE o nazwie Pooling and
Sharing wzajemnie się uzupełniały.

nych zaawansowanych technologicznie środków walki oraz obrony powietrznej i przeciwrakietowej, poprzez budowanie narodowego, kompatybilnego z sojuszniczym, systemu obrony powietrznej i przeciwrakietowej.
Ponadto, zakładamy rozwijanie zdolności
do mobilności, przetrwania i ochrony wojsk
oraz wsparcia układu pozamilitarnego w sytuacjach zagrożeń niemilitarnych, tj. wsparcia bezpieczeństwa wewnętrznego Rzeczypospolitej Polskiej. Priorytetem w zakresie modernizacji technicznej zostały objęte systemy
informacyjne, obrona powietrzna, w tym
przeciwrakietowa, a także Marynarka Wojenna i mobilność Wojsk Lądowych.
24 maja bieżącego roku Polska przejęła
przewodnictwo nad pracami Komitetu Narodowych Dowódców Terytorialnych. Jakie
zadania wiążą się z tą odpowiedzialnością
i co będzie się starała przeforsować strona
polska jako lider koordynujący prace nad kierunkami bezpieczeństwa i doskonalenia
dobrych praktyk wojskowych na forum
międzynarodowym?
– Przewodnictwo nad pracami Komitetu Narodowych Dowódców Terytorialnych
– NTCC wiąże się z koniecznością przygotowania, koordynowania i prowadzenia Kon-

Celem podejmowanych działań jest m.in.
przeciwdziałanie niekorzystnemu zjawisku,
jakim jest uzgadnianie przez sojuszników zadań
do realizacji na poziomie międzynarodowym,
a następnie ich modyfikowanie w ramach
jednostronnych decyzji narodowych
Czego dotyczą główne kierunki modernizacji polskiej armii, aby nie odbiegała
od poziomu nowoczesnych struktur wojskowych państw europejskich, a zarazem jak
najpełniej odpowiadała założeniom i wyzwaniom opracowywanego „Programu Rozwoju SZ RP w latach 2013–2022”?
– Proces programowania rozwoju Sił
Zbrojnych RP w latach 2013–2022, którego
integralnym elementem są zamierzenia modernizacyjne, ukierunkowano na rozwijanie
zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych RP
w czasie pokoju, kryzysu i wojny do zapewnienia integralności i suwerenności kraju
z uwzględnieniem wszystkich tworzących je
elementów, tj.: struktur organizacyjnych, zasobów osobowych, szkolenia, uzbrojenia
i sprzętu wojskowego, środków bojowych
i materiałowych, dyslokacji i infrastruktury
wojskowej, procedur i doktryn działania.
Priorytetem w tym zakresie objęto rozwijanie
zdolności Sił Zbrojnych RP do dowodzenia,
w tym również zdolności systemu do ochrony przed zagrożeniami nowego typu, zwłaszcza atakami w cyberprzestrzeni, efektywnego rozpoznania, rażenia ukierunkowanego na
neutralizację nowych typów uzbrojenia i in-

ferencji NTCC, realizowanych przez to forum.
Polska zorganizuje i poprowadzi posiedzenie Komitetu Koordynacyjnego Narodowych Dowódców Terytorialnych w marcu
2013 roku w Krakowie oraz Konferencję
NTCC w maju 2013 roku w Warszawie.
NTCC to ciało kolegialne, stąd też nie ma
mowy, nawet w przypadku przewodnictwa,
o forsowaniu kierunków prac czy interesów
narodowych, a jedynie można mówić o ukierunkowaniu lub nadawaniu priorytetów dla
spraw, które z punktu widzenia Polski są ważne. Takim priorytetem dla strony polskiej będzie wymiana „dobrych praktyk” – Best
Practises – w zakresie wsparcia przez państwogospodarza – Host Nation Support, uwzględniające specyfikę poszczególnych rodzajów
wojsk. Niemniej ważną sprawą będzie rozszerzanie aktywności Komitetu w ramach wymiany informacji z partnerami realizującymi
zadania HNS, a niebędącymi reprezentantami
sił zbrojnych. Ponadto Polska będzie dążyła
do rozszerzania NTCC o kolejnych członków
i chciałaby zainteresować państwa bałtyckie
uczestnictwem w Komitecie.
Rozmawiała Magdalena Szczygielska
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Rozwój z rozmachem
i sukcesami
W ubiegłym roku minęło 20 lat, odkąd Anna i Czesław Koliszowie rozpoczęli
działalność, która okazała się nad wyraz trafna. Lata doświadczeń umacniały
rynkową pozycję ﬁrmy ANKOL i owocowały rosnącym uznaniem dla
oferowanych produktów i usług, zaś kolejne sukcesy utwierdzały w słuszności
obranej drogi i motywowały do wytężonej pracy nad dalszym rozwojem
oczątki rodzinnego biznesu nie były
łatwe, lecz pomysł, pasja i wytrwałość procentuje. Od pierwszych kroków przy uruchamianiu działalności Annie i Czesławowi Koliszom towarzyszyło przekonanie, że aby coś osiągnąć trzeba mieć duże ambicje i mierzyć wysoko, a wiedza, determinacja i predyspozycje pozwolą
systematycznie realizować wizję rozwoju,
poprzez osiąganie kolejnych stawianych sobie zadań i wytyczanych celów. – Na początku
było nas tylko dwoje w ﬁrmie i stanowiliśmy
jedyny kapitał. Wtedy wykorzystaliśmy nasze
doświadczenie: moje – inżyniera – w zakresie budowy statków powietrznych i mojej żony
– w administracji i zarządzaniu. Od początku postanowiliśmy prowadzić ﬁrmę handlową działającą w sektorze lotniczym. Dzisiaj
ANKOL jest nowoczesnym i innowacyjnym
przedsiębiorstwem, które stało się czołowym dostawcą części zamiennych i usług naprawczych dla zakładów lotniczych. Dostarczamy części zamienne do cywilnych i wojskowych samolotów i helikopterów. Naszym
głównym i strategicznym klientem w Polsce
jest Ministerstwo Obrony Narodowej. Szybki rozwój ﬁrmy umożliwił nam rozszerzenie
działalności o sektor samochodowy. Nasze
centrum motoryzacyjne oferuje sprzedaż i serwis samochodów KIA, wysokiej jakości naprawy diagnostyczne oraz kontrolno-pomiarowe usługi samochodów w oparciu
o partnerstwo Bosh Car Service – mówi prezes zarządu Czesław Kolisz o tym, jak ewoluowała ﬁrma ANKOL, której nazwa powstała od imienia i nazwiska jego żony.

kresie, nastąpił przełom. Sytuacja stała się
o tyle korzystna, że dziś przetargi są organizowane nie tylko na szczeblu centralnym,
z poziomu MON, ale też jednostek wojskowych dysponujących środkami i możliwościami samodzielnego pozyskiwania kontrahentów. W 2011 roku współpracowaliśmy
z jednostkami wojskowymi praktycznie z całego kraju, m.in. z Gdyni, Kutna, Łasku, Krakowa, Dęblina – mówi Marzena Momola prowadząca rynek polski.

P

Owoce pracy i konsekwencji
W ciągu 20 lat firma ANKOL wypracowała rozpoznawalną markę cieszącą się
uznaniem na światowym rynku branży lotniczej, a międzynarodowe gremia doceniają jakość oferty, zarządzania, realizowanej polityki kadrowej oraz strategię rozwoju, czego wyrazem są liczne nagrody i wyróżnienia.
O dynamice rynkowej ekspansji świadczyć
może imponujący wzrost zatrudnienia do 70
pracowników, ale nie tylko. Coraz szersza
oferta oraz rosnące grono odbiorców z ca-
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Anna Kolisz – wiceprezes zarządu ANKOL,
prof. J.W.Netting – dyrektor generalny
EBA i Czesław Kolisz – prezes zarządu
ANKOL podczas wyróżnienia Europejską
Nagrodą Jakości – Szwajcaria 2012

Anna i Czesław Koliszowie podczas
odbioru statuetki International Quality
Summit Award – Nowy Jork 2012
łego świata wymuszają inwestycje infrastrukturalne w siedzibie firmy w Chorzelowie kolo Mielca.
Dziś ANKOL należy do liderów krajowego rynku, jednocześnie będąc jednym z bardziej rozpoznawalnych dostawców prywatnych sektora lotniczego na arenie międzynarodowej. Współpraca z polskimi resortami budżetowymi stanowi obecnie ponad
55 proc. wszystkich kontraktów realizowanych
przez firmę. – Po okresie, kiedy w polskim budżecie nie przeznaczono żadnych kwot na
sprzęt wojskowy dla polskiej armii i nie organizowano żadnych przetargów w tym za-

Światowe podboje
Poza narodową armią ANKOL obsługuje
resorty obrony 11 innych krajów, jak również
cywilnych odbiorców sprzętu wojskowego na
rynkach obcych, zarówno tych najbliższych
– europejskich, jak i Dalekiego Wschodu oraz
obu Ameryk. Kluczowymi klientami są takie
kraje, jak: Algieria, Rosja, Meksyk, Peru, Malezja, Łotwa, Indonezja, Indie, Czechy, Macedonia, Hiszpania, USA, Szwecja. – Firma
ANKOL jest obecna m.in. w Peru i Meksyku,
gdzie od kilku lat jesteśmy zarejestrowani
w tamtejszych Ministerstwach Obrony Narodowej jako dostawcy części do samolotów
i śmigłowców Sił Powietrznych i Marynarki
Wojennej. Negocjacje z kontrahentami charakteryzują się z jednej strony dużą otwartością i spontanicznością, wynikającą z cech kulturowych, ale z drugiej – zwłaszcza, jeśli odbiorcą jest Marynarka Wojenna – konkretnymi
oczekiwaniami. Będąc przedstawicielem polskich zakładów zbrojeniowych na tych rynkach, często mieliśmy przyjemność przyjmować gości z tych krajów, co zaowocowało podpisaniem umowy na wysokim szczeblu
państwowym o współpracy w dziedzinie
obronności między Polską a Peru. Nasza firma była też wspólnie z Ministerstwem Spraw
Zagranicznych RP organizatorem spotkania
ambasadorów RP z krajów Ameryki Łacińskiej i Południowej w Mielcu – mówi Agnieszka Ćwięka prowadząca rynki Ameryki Łacińskiej.
Strategicznym partnerem firmy ANKOL
są również rosyjskie zakłady lotnicze SUKHOI.
Dzięki wyłączności na dostawy łożysk bezobsługowych amerykańskiego producenta
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Kamatics Corporation na Europę Wschodnią firma z powodzeniem realizuje wieloletni kontrakt na dostawy łożysk do produkcji
samolotu cywilnego SUPERJET 100, natomiast posiadane świadectwa z normami jakości obowiązującymi w Federacji Rosyjskiej,
na Ukrainie oraz w państwach NATO i USA
dla oferowanych produktów pozwalają na
szeroko zakrojoną sprzedaż eksportową,
która stanowi blisko połowę całkowitej sprzedaży firmy, skoncentrowanej na sprzęcie lotniczym i usługach remontowych maszyn
cywilnych i wojskowych, w tym samolotów
An, Jak, Tu, odrzutowców Mig i Su, śmigłowców Mi i Kamov, którą uzupełniają
elementy sprzętu obsługi naziemnej, materiały
konstrukcyjne oraz eksploatacyjne, takie jak
oleje, smary, płyny hydrauliczne.

Siła jakości
Dostawy dla lotnictwa wiążą się ze szczególną dbałością o najwyższą jakość, a tę pomagają utrzymać na pożądanym poziomie
wdrożone systemy zarządzania oparte na ściśle określonych procedurach, których ANKOL
– zgodnie z przyjętą misją budowania wiarygodnej firmy na solidnych filarach jakości
i kompetencji – skrupulatnie przestrzega, by pozytywnie wyróżniać się na tle konkurencji w każdej dziedzinie prowadzonej działalności. – Te
systemy tworzą Zintegrowany System Zarządzania, w skład którego wchodzą systemy
zarządzania jakością ISO 9001, AS/EN 9120
dla dystrybutorów sprzętu lotniczego, kosmicznego i obronnego, AQAP 2120 dla dostawców do krajów członkowskich NATO, Wewnętrzny System Kontroli Wyrobami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa oraz systemy zarządzania środowiskiem,
BHP i bezpieczeństwem informacji. W firmie
wdrożone są również systemy Federacji Rosyjskiej: system zarządzania jakością GOST R
ISO 9001 oraz system dobrowolnej certyfikacji
dostawców sprzętu lotniczego Federacji Rosyjskiej MSTMAK 007-01-03, tak zwany
SDS PATI, stanowiący wymagania Międzypaństwowego Komitetu Lotniczego. Wprowadziliśmy też certyfikowany system zarządzania zasobami ludzkimi Zatrudnienie Fair
Play-2007 według standardów europejskich.
Od 2010 roku Zintegrowany System Zarzą-

dzania został poszerzony o nadrzędny model
Kompleksowego Zarządzania Jakością TQM,
oparty na kryteriach QC100, którego założeniami są: orientacja na klienta, przywództwo,
zaangażowania pracowników, podejście procesowe i systemowe, ciągłe doskonalenie i dobre relacje z kontrahentami – wylicza Czesław
Kolisz.
Wysoki poziom zarządzania oraz oferowane produkty i usługi zapewniają nie tylko
nieustannie doskonalone procedury wewnętrzne, lecz także cykliczne audyty krajowych i międzynarodowych jednostek certyfikujących, które poddają regularnej ocenie
zgodność z wymogami systemów. Efektem
jest transparentność i rzetelność oraz stabilna pozycja firmy, których konsekwencją są
skutecznie realizowane krajowe i zagraniczne kontrakty. Za nieustanne doskonalenie zarządzania oraz poddawanie się ciągłym weryfikacjom i audytom firmie zostały przyznane
przez międzynarodową organizację BID
bardzo prestiżowe nagrody. Mowa o The International Quality Crown Award w Londynie (2010), The Diamond Quality Summit
Award i International Star for Leadership in
Quality Award w Paryżu (2011) oraz International Quality Summit – Diamond Category, w tym także Best Entrepreneur of the
Year dla Prezesa Czesława Kolisza w Nowym
Jorku 2012, które są uznawane za odpowiedniki Oskarów w dziedzinie jakości. Równie prestiżowa brytyjska organizacja Europe
Business Assembly (EBA) z Oxfordu przyznała zaszczytne nagrody jak: Best Enterprise
2011, European Quality Award 2012, zaś prezesa firmy uhonorowała tytułem Manager of
the Year 2011.

szarach działania, znajomość potrzeb rynku
oraz wysokich kompetencji ludzi pracujących
w firmie – potwierdza Anna Kolisz.
Jeśli mowa o nagrodach, jakie odebrał zarząd firmy za dotychczasowe osiągnięcia
w wielu obszarach działalności, to jest ich
znacznie więcej. Oprócz wspomnianych „jakościowych Oscarów” warto wymienić krajowe laury za uzyskane wyniki i wskaźniki rozwoju: GRAND PRIX Ministra Gospodarki,
Gazele Biznesu i tytuły: „Lidera Polskiego
Eksportu”, „Solidnej Firmy”, „Przedsiębiorstwa Fair Play”, a także europejski tytuł
„Rubaned’Honneur” w kategorii import/eksport (Barcelona) oraz „The BIZZ – Światowy Lider Biznesu 2011” w kategorii inspirująca firma (Rzym).
Przy takiej kolekcji dotychczasowych nagród i imponującym tempie rozwoju oraz ekspansji na światowych rynkach przed firmą
ANKOL rysuje się świetlana przyszłość.
Przyszłość pod znakiem innowacyjności i rzetelności, które zapewne przełożą się na kolejne
kontrakty i statuetki, bo ANKOL laury zdobywa, ale na laurach nie spoczywa.
I

Zespołowy wysiłek doceniany
Dynamiczny rozwój to nie tylko konsekwentna realizacja wizji, przywiązanie do jakości i odpowiednie ukierunkowanie firmy ze
strony zarządu, lecz także ludzie, którzy na
co dzień pracują na mniejsze i większe sukcesy oraz mają aktywny udział w budowaniu
pozytywnego wizerunku i solidnej marki.
– Sukces firmy jest wynikiem wielu składowych:
wytężonej pracy, wiary, jak i konsekwentnej polityki. To również zapewnianie produktów
i usług najwyższej jakości we wszystkich ob-

Anna Walewicz-Styczeń, dyrektor personalny firmy
– Skuteczność realizowanej wizji rozwoju oraz odnoszonych sukcesów handlowych możliwa jest dzięki zaufanej, kompetentnej i zaangażowanej w pracę kadrze
pracowniczej. Dla zarządu kapitał ludzki to kluczowy aspekt sukcesu i najcenniejszy zasób firmy. W polityce personalnej od lat firma realizuje wiele projektów rozwoju
i transformacji pracowników. Przyjazną kulturę organizacyjną z wzorcowym partnerstwem właścicieli i pracowników potwierdzają przyznane tytuły w tym obszarze, m.in.: Lider Zarządzania
Zasobami Ludzkimi, Inwestor w Kapitał Ludzki i Firma Roku Primus Inter Pares.
Nasza kadra to zespół profesjonalnych, zdolnych i mocno zaangażowanych pracowników otwartych na zmiany i innowacje.
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Kto na tym zyska?
Jan Kułakowski, zmarły w ubiegłym roku europoseł, nasz główny negocjator
w sprawie przystąpienia do Unii Europejskiej, pisał na swoim blogu w roku 2009,
że Parlament Europejski przyjął dyrektywę, która określa procedury zamówień
publicznych na dostawy towarów i usług dla zagwarantowania bezpieczeństwa
i obronności Unii lub jej państw członkowskich. Dyrektywa ustanowiła wspólny
rynek wyposażenia obronnego i usług, łącząc wymogi przejrzystości procedur
z koniecznością ochrony interesów państw członkowskich
oprzednia dyrektywa nie uwzględniała w stosowny sposób specyﬁki
zamówień publicznych w dziedzinie
obronności – stwierdził Jan Kułakowski. – W grudniu 2007 roku Komisja Europejska wystąpiła z inicjatywą ustawodawczą, prezentując tak zwany pakiet obronny.
Miał on zmniejszyć przeszkody w obrocie produktami związanymi z obronnością na rynku wewnętrznym.
Nowa dyrektywa przewiduje progi finansowe, powyżej których kontrakty publiczne będą musiały być zawierane na określonych zasadach: 412 tys. euro dla zamówień
na dostawy i usługi oraz 5,150 mln euro dla
zamówień na roboty budowlane.
Dokument wprowadza uproszczenie
procedur przyznawania krajowych licencji na
sprzęt wojskowy. Dzięki nowym przepisom
państwa członkowskie będą mogły zmniejszyć
wydatki na zaspokojenie swoich potrzeb
obronnych. Zwiększy się natomiast poziom
bezpieczeństwa dostaw i współpracy przemysłowej.

P

Widmo degradacji
Polski parlament jest oczywiście zobowiązany do wprowadzenia tych przepisów do
naszego porządku prawnego. Rząd zajął się
tym już w ubiegłym roku. Sprawa budzi jednak sporo wątpliwości. Zostały wyrażone dosyć zdecydowanie m.in. w artykule Katarzyny Borowskiej z „Rzeczypospolitej”. – To najważniejsza zmiana. Do tej pory wojsko stosowało bowiem prawo zamówień publicznych
tylko do artykułów niezwiązanych wprost
z obronnością, takich jak produkty żywnościowe – powiedział Janusz Niedziela, radca prawny zajmujący się zamówieniami publicznymi.
Dyrektywa nakazuje jednakowe podejście
do wszystkich przedsiębiorców z UE. Tego
obawiają się m.in. polskie firmy zbrojeniowe.
– Z nowych przepisów skorzystają nieliczne
prywatne przedsiębiorstwa produkcyjne oraz
spółki, które są przedstawicielami podmiotów
zagranicznych – przekonywał w opinii do projektu ustawy Stanisław Głowacki, przewodniczący Sekcji Krajowej Przemysłu Zbroje-
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Nowa dyrektywa jest milowym krokiem w kierunku
ustanowienia wspólnego europejskiego rynku
obrony. Wprowadza ona sprawiedliwe
i przejrzyste zasady, obowiązujące w całej
Unii. Zwiększy to otwartość rynków obrony
pomiędzy poszczególnymi państwami
członkowskimi na korzyść wszystkich stron
niowego NSZZ „Solidarność”. Uważa on, że
jeśli nie zostaną wprowadzone dodatkowe
przepisy, wspierające polski przemysł obronny, należy się liczyć z jego degradacją.
Nowelizacja wprowadza przepisy wykraczające poza dyrektywę obronną. Możliwe ma być np. wykluczenie wykonawcy z postępowania w związku z wyrządzeniem
w przeszłości szkody. Obecnie taką karę
mogą ponieść tylko ci, którzy nie wykonali zamówienia lub wykonali je nienależycie, albo
zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej. Szkoda musi być jednak stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w ciągu trzech lat przed wszczęciem postępowania.
Projekt wprowadza także artykuł, który
umożliwia zamawiającemu, jeszcze przed
wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, przeprowadzenie tzw. dialogu

technicznego. Może w ten sposób uzyskać informacje konieczne do przygotowania opisu
przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych
warunków lub określenia warunków umowy.
Do tej pory dialog techniczny nie był wprost
zapisany w prawie zamówień publicznych,
określają go przepisy unijne.
W tej chwili dialog techniczny stosowany jest zbyt rzadko, bo nie ma jasnych przepisów. A jest bardzo użyteczny dla zamawiającego, który może uzyskać większą wiedzę o najnowszych rynkowych standardach.
– Implementując dyrektywę obronną,
staramy się wykorzystać maksymalnie instrumenty korzystne dla polskiego przemysłu zbrojeniowego, które daje prawo
unijne – powiedział „Rzeczypospolitej” Jacek Sadowy, prezes Urzędu Zamówień Publicznych. Zamawiający będzie mógł przy
określaniu kryterium bezpieczeństwa dostaw
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brać pod uwagę lokalizację zakładu produkującego sprzęt. Wtedy w lepszej sytuacji
znajdą się polskie przedsiębiorstwa, a zagraniczne będą musiały np. lokować w naszym kraju produkcję, by skutecznie ubiegać
się o zamówienie. Wprowadzanie prawa unijnego w zakresie wykraczającym poza sprawy obronne to m.in. kwestia dialogu technicznego. Obecnie prawo zamówień publicznych go nie zabrania, ale też nie reguluje jego zasad. Wpisanie tego mechanizmu
wprost do ustawy poprawi przejrzystość postępowania. Zdecydowaliśmy także o określeniu wartości szkody, która skutkuje wykluczeniem z przetargu.

Kontrowersyjne offsety
Nowa dyrektywa jest milowym krokiem
w kierunku ustanowienia wspólnego europejskiego rynku obrony – oświadczył na
portalu unijnym Charlie McCreevy, były komisarz do spraw rynku wewnętrznego i usług.
– Wprowadza ona sprawiedliwe i przejrzyste
zasady, obowiązujące w całej Unii. Zwiększy
to otwartość rynków obrony pomiędzy poszczególnymi państwami członkowskimi na
korzyść wszystkich stron. Europejski przemysł
zyska znacznie większe rynki krajowe i stanie
się bardziej konkurencyjny; nasze siły zbrojne osiągną korzyści, co pomoże zwiększyć
potencjał Europy w dziedzinie obronności
i wreszcie, co nie mniej ważne, podatnicy sko-

rzystają na poprawie efektywności wydatków
publicznych.
Jedną z kontrowersyjnych kwestii, jakie
wyłoniły się podczas debaty w tej sprawie, były
tzw. offsety, czyli ekonomiczna rekompensata z tytułu zakupów w dziedzinie obronności, realizowanych u dostawców zagranicznych. Niektóre państwa członkowskie proponowały włączenie do treści dyrektywy
przepisów, ustanawiających system rekompensat, który pozwoli im zapewnić sobie korzyści z tytułu inwestowania w obronność.
Celem offsetów jest wspieranie przemysłu państwa członkowskiego, które dokonuje zakupu sprzętu wojskowego za granicą.
– Tym samym mogą one prowadzić do zakłócenia rynku wewnętrznego i pociągać za
sobą dyskryminację spółek pochodzących
z innych państw członkowskich ze względu na przynależność państwową dostawcy
– uważa McCreevy i dodaje: Traktat unijny
zakazuje dyskryminacji ze względu na przynależność państwową, a dyrektywa – jako prawo wtórne – musi przestrzegać postanowień
traktatu.
Uzgodnienia kompensacyjne – stwierdziła
Rada Europy – stosowane w przypadku zamówień publicznych w dziedzinie obronności mogą być dozwolone jedynie wówczas,
gdy są konieczne z punktu widzenia ochrony podstawowych interesów bezpieczeństwa lub gdy są uzasadnione z uwagi na nad-

rzędne wymogi interesu ogólnego. Interesy
gospodarcze nie są tu uzasadnieniem wystarczającym. Zdecydowana większość
państw członkowskich oraz Parlament UE
zgodziły się z tą oceną.
Dyrektywa w sprawie obronności przewiduje jednak możliwość zastosowania rozwiązań alternatywnych dla offsetów. Państwa
członkowskie, które są przede wszystkim
nabywcami sprzętu wojskowego, zwykle próbują uzasadnić swoje życzenie korzystania
z prawa do offsetów albo potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa dostaw, albo koniecznością otwarcia rynków obrony dla ich
małych i średnich przedsiębiorstw. Dyrektywa w sprawie zamówień publicznych w dziedzinie obronności zaspokaja te potrzeby.
Z jednej strony pozwala ona instytucjom zamawiającym żądać od oferentów podjęcia
określonych zobowiązań, które zaspokoiłyby ich wymogi w zakresie bezpieczeństwa dostaw. Z drugiej strony zawiera ona przepisy,
dotyczące podwykonawstwa, co umożliwia
postawienie oferentom wymogu otwarcia
ich łańcuchów dostaw i ułatwienia dostępu
dla MŚP. Przyczyni się to do pogodzenia uzasadnionych interesów bezpieczeństwa i interesów gospodarczych państw członkowskich
będących nabywcami, z jednoczesnym uniknięciem potrzeby uciekania się do rekompensat czy offsetów.
CZR

Uznana marka
Historia Zakładów w Niewiadowie sięga 1922 roku. Fabryka przez 90 lat swego
istnienia produkowała i produkuje wyroby dla potrzeb wojska, ale nie tylko
ofercie „Niewiadowa” znajduje się wiele wyrobów specjalnych, m.in. niekierowane
pociski rakietowe, ręczne granatniki przeciwpancerne, bomby lotnicze,
granaty dymne, naboje termiczne oraz środki strzałowe dla górnictwa. Wyroby te uzyskały aktualne certyﬁkaty, wydawane przez
właściwe instytuty wojskowe, jak również deklaracje zgodności w zakresie Obronności
i Bezpieczeństwa.
Zakłady „Niewiadów” SA, we współpracy
z Wojskowym Instytutem Technicznym
Uzbrojenia oraz Wojskowym Instytutem
Chemii i Radiometrii, uruchomiły produkcję
nowych wyrobów: czołgowej amunicji dym-

W

Czołgowy Granat Dymny GM-81

Kamper ROMER
nej z rozszerzonym pasmem maskowania
w zakresie podczerwieni GM-81 oraz ręcznego granatu dymnego maskującego w zakresie podczerwieni RGD-3. Wyroby te po-

Ręczny Granat Dymny RGD-3

siadają zatwierdzoną dokumentację techniczną przez Dyrektora Departamentu Polityki Zbrojeniowej MON.
Firma „Niewiadów” SA to również najstarszy krajowy producent przyczep samochodowych oraz jedyny w Polsce producent przyczep kempingowych oraz kamperów, a także producent „małego” sprzętu AGD.
„Niewiadów” SA po przeprowadzonej
w roku 2011 gruntownej restrukturyzacji
znacznie poprawiła swoją sytuację finansową i jest solidnym partnerem w każdej dziedzinie swojej działalności.
www.niewiadow.pl

Pociski rakietowe S5-MO, S5-KO
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Innowacyjność i stały
rozwój dla obronności kraju
Rozmowa z Waldemarem Skowronem, pełniącym od czerwca 2009 roku
funkcję prezesa zarządu Bumar Amunicja SA – wcześniejszych Zakładów
Metalowych Mesko SA, a od kwietnia 2011 roku dyrektorem Dywizji
Bumar Amunicja, jednej z czterech dywizji powstałych w wyniku
realizacji Strategii Restrukturyzacji i Konsolidacji Grupy Bumar
Od niedawna pełni pan dwie odpowiedzialne funkcje – jest pan zarówno prezesem
spółki Bumar Amunicja SA, jak i dyrektorem Dywizji Bumar Amunicja. Jakie najważniejsze wyzwania stoją przed Dywizją?
– Priorytetem jest dla mnie zbudowanie
stałych relacji z klientami zarówno w kraju,
jak i na wybranych rynkach zagranicznych.
Kluczem do tego jest stworzenie organizacji,
w której wszyscy identyfikują się z jej celami.
Jako dyrektor Dywizji Bumar Amunicja, jednej z czterech powstałych w wyniku realizacji Strategii Restrukturyzacji i Konsolidacji
Grupy Bumar muszę szukać takich rozwiązań, które będą odpowiedzią na zmieniające się realia biznesowe, rosnące wymagania
klientów i silną konkurencję w branży zbrojeniowej. Wymieniłbym tu dwa główne kierunki działań. Z jednej strony chodzi o umocnienie Dywizji Bumar Amunicja na pozycji lidera dostawców amunicji i rakiet dla polskiej
armii, z drugiej systematyczne zwiększanie
sprzedaży eksportowej. Tym dwóm strategicznym celom podporządkowane są i będą
wszystkie działania – zarówno te o krótkim
horyzoncie czasowym, jak i te, których efekty przyjdą później.
Skupmy się na pierwszym celu – dostawach amunicji i rakiet dla polskich sił
zbrojnych.
– Jeśli chodzi o dostawy dla polskiej armii, należy zwrócić uwagę na planowane
przyjęcie przez Polskę regulacji prawnych Unii
Europejskiej, dotyczących prowadzenia
wspólnej polityki w zakresie obrony narodowej krajów członkowskich, zakładających
liberalizację sektora zbrojeniowego, między
innymi przez zmiany w prawie dotyczącym
trybu realizacji zamówień publicznych. Silna konkurencja podmiotów zagranicznych
wymaga od nas podjęcia zdecydowanych
działań restrukturyzacyjnych i konsolidacyjnych. Duża kompatybilność technologiczna wskazuje na spore możliwości w tym
zakresie. Obniżenie kosztów wytwarzania
przy jednoczesnym zapewnieniu kompleksowości usług będzie efektem tych działań
i wzmocni naszą pozycję. Dziś w przeważającej mierze proponujemy polskiej armii
nowoczesne wyroby, których produkcja roz-
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uczelniami i instytutami naukowymi. W wielu przypadkach współpracujemy z partnerami zagranicznymi, takimi jak: Rafael Advanced Defense Systems Ltd., Nammo AS,
MBDA, Roxel S.A.S., Rheinmetall AG,
Explosia a.s. czy Nexter.
Wspomniał pan, że jednym z dwóch najważniejszym celów jest zwiększenie eksportu amunicji wytwarzanej przez Bumar. Czy
duże są szanse na jej sprzedaż za granicą?
– Systematyczne zwiększanie eksportu jest
kierunkiem niezbędnym dla utrzymania stabilności finansowej w dłuższym okresie.
Mimo bardzo silnej konkurencji na rynkach
zagranicznych w ciągu ostatnich kilku lat spółki wchodzące dzisiaj w skład Dywizji Amunicja, m.in.: Nitro-Chem, ZM Mesko czy BZE
Belma, odnosiły pewne sukcesy eksportowe.
Nie ukrywam jednak, iż oczekujemy znacznie większej skali sprzedaży poza granicami

Z jednej strony chodzi o umocnienie Dywizji
Bumar Amunicja na pozycji lidera dostawców
amunicji i rakiet dla polskiej armii, z drugiej
systematyczne zwiększanie sprzedaży
eksportowej. Tym dwóm strategicznym celom
podporządkowane są i będą wszystkie działania
poczęła się w ostatnich dziesięciu latach.
Chcemy ten trend utrzymać.
Taka strategia wymaga ciągłych inwestycji w badania. Czy w związku z tym prowadzone są konkretne projekty rozwojowe?
– Oczywiście, realizujemy konkretne
działania rozwojowe, wpisujące się w Plan
Modernizacji Technicznej do 2018 roku,
przyjęty przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Wymienię kilka najważniejszych programów: amunicja precyzyjnego rażenia i klasyczna do moździerza 120 mm, amunicja precyzyjnego rażenia i klasyczna kal. 155 mm, rakieta 122 mm o zwiększonym zasięgu, materiały wysokoenergetyczne niewrażliwe, modernizacja wyrobu Grom, aplikacja wyrobu
Spike, uzbrojenie dla śmigłowców czy amunicja do programu Tytan. Programy te realizujemy wspólnie z najlepszymi polskimi

kraju. Zagraniczne firmy zbrojeniowe – głównie europejskie i amerykańskie – mają już za
sobą intensywne procesy restrukturyzacyjne
i konsolidacyjne. My właśnie te działania rozpoczynamy. Na rynku światowym mamy
dziś do czynienia z dużymi koncernami, wykorzystującymi efekt skali wynikający z konsolidacji, posiadającymi szeroką ofertę produktową oraz dysponującymi pokaźnymi
budżetami na prace badawczo-rozwojowe.
Musimy szybko do nich dołączyć, inaczej
trudno będzie walczyć o nowe, atrakcyjne kontrakty. Poprawę konkurencyjności na rynkach
zagranicznych można osiągnąć przez kompleksową obsługę klientów – chcemy, aby łącznie z innowacyjnością wyrobów była to nasza mocna strona.
Rozmawiał Piotr Nowacki

Projekty B+R+W w Bumar Amunicja SA
Bumar Amunicja SA od wielu lat realizuje projekty badawczorozwojowe i wdrożeniowe w zakresie amunicji mało- i średniokalibrowej, amunicji artyleryjskiej oraz systemów
rakietowych. Spośród projektów obecnie realizowanych najważniejszymi są:

• Modernizacja przenośnego przeciwlotniczego zestawu
rakietowego GROM kryptonim PIORUN,
oraz dwa projekty związane z amunicją precyzyjnego rażenia:
• Opracowanie i wdrożenie systemu amunicji

precyzyjnego rażenia do 120 mm moździerza
kryptonim RAK,
• Opracowanie i wdrożenie systemu amunicji
precyzyjnego rażenia dla samobieżnych haubic
kaliber 155 mm, kryptonim KRAB i KRYL.

W ramach modernizacji PPZR GROM, finansowanej przez Inspektorat Uzbrojenia MON, planowane jest:
Zwiększenie zasięgu wykrycia poprzez:
• zastosowanie nowoczesnych układów detekcyjnych
o zwiększonej czułości,
• opracowanie cyfrowych algorytmów pracy mechanizmu
startowego,
• opracowanie cyfrowej reprogramowalnej głowicy
samonaprowadzającej (GSN).
Zwiększenie odporności na zakłócenia termalne poprzez:
• optymalizację pasm detekcyjnych koordynatora,
• zwiększenie dynamiki pracy układów obróbki
sygnałów GSN,
• wykorzystanie nowych zakresów spektralnych oraz selekcji
kinematycznej.
Zwiększenie dokładności trafienia poprzez:
• poprawę charakterystyk sterowania w strefie dalekiej
i bliskiej,

• wprowadzenie możliwości wyłączenia przesunięcia
punktu trafienia,

• zastosowanie optycznych urządzeń celowniczych
i systemów powiadamiania o celach powietrznych.

Zwiększenie zasięgu rażenia i skuteczności działania
głowicy bojowej:
• zastosowanie zapalnika zbliżeniowego,
• zmianę materiału ładunku części bojowej na materiał
wysokoenergetyczny nowej generacji,
• zastosowanie wymuszonej fragmentacji odłamków.

Adaptacja wyrzutni dla potrzeb nowych urządzeń obserwacyjno-celowniczych oraz przyszłych platform.

Zwiększenie zasięgu rakiety poprzez:
• wprowadzenie paliw rakietowych nowej generacji.
Zwiększenie efektywności wykorzystania poprzez integrację z systemami obserwacji i kierowania ogniem, w tym:
• współpracę zestawu rakietowego z zewnętrznymi
urządzeniami celowniczymi, np. celownikami
nahełmowymi,

Opisana powyżej modernizacja PPZR GROM pozwoli na otrzymanie wyrobu będącego w stanie skuteczniej zwalczać cele
wykorzystujące nowoczesne systemy samoobrony (w tym generatory promieniowania podczerwonego czy generatory
strug gazowych o parametrach zbliżonych do celu), oraz całą
gamę nowych zagrożeń z powietrza: środki bezpilotowe rozpoznawcze i bojowe, rakiety skrzydlate, bomby podsterowywane i inne o niskim poziomie promieniowania
podczerwonego, samoloty o zmniejszonej emisyjności strug
gazowych silnika, śmigłowce z rozpraszaniem gazów wylotowych i osłonami termicznymi. Zakończenie prac planowane
jest na 2014 rok.

Dwa projekty dotyczące amunicji precyzyjnego rażenia finansowane przez Ministerstwo Skarbu Państwa
Zapotrzebowanie na tego typu amunicję wiąże się z podjętymi przez MON działaniami mającymi na celu unowocześnienie uzbrojenia (w tym artylerii), poprzez wdrożenie rozwiązań
modułowych oraz unifikację elementów: rażenia, dowodzenia, rozpoznania oraz logistyki, w tym zwłaszcza podwozi
(platform). Między innymi rozpoczęte zostały prace z wdrożeniem 155 mm dywizjonowego modułu ogniowego, kryptonim REGINA (samobieżna haubica KRAB, KRYL) oraz
kompanijnego modułu ogniowego 120 mm moździerzy samobieżnych, kryptonim RAK. Zastosowanie w nich amunicji
precyzyjnego rażenia pozwoli w warunkach bojowych na
uniknięcie błędów wynikających z określenia współrzędnych
celu, błędów w pozycjonowaniu, manewrowości celów i rozrzutu pocisków.
Amunicja precyzyjnego rażenia zapewnia:
• efektywne rażenie z wysokim prawdopodobieństwem
zniszczenia: czołgów, opancerzonych pojazdów piechoty,
transporterów opancerzonych,

• stanowisk startowych rakiet, samobieżnych zestawów
artyleryjskich,
• artylerii stacjonarnej i samobieżnej,
• stanowisk dowódczych i kierowania ogniem,
• centrów łączności,
• mostów, transportu nawodnego.
Projekty dot. amunicji precyzyjnego rażenia realizowane są
w Bumar Amunicja SA we współpracy z Telesystem Mesko
i firmami ukraińskim – z firmą ŁUCZ w zakresie amunicji 120
mm i z firmą Progress w zakresie amunicji 155 mm. Opracowywane systemy oparte będą na zasadzie naprowadzania na
cel wskazany promieniem laserowym z systemu podświetlacza laserowego. System podświetlacza zostanie opracowany
od podstaw we współpracy pomiędzy Bumar Amunicja SA
a Telesystem Mesko i Wojskową Akademią Techniczną i stanie
się w przyszłości narodowym systemem, mającym zastosowanie nie tylko w amunicji artyleryjskiej, ale również w rakietowej i w przeciwpancernych pociskach kierowanych.

Zasada działania kompleksu:
• pocisk po strzale dokonuje lotu po trajektorii
balistycznej;
• w zadanym momencie czasu włącza się aparatura
pokładowa pocisku;
• w zadanym momencie czasu odbywa się odstrzelenie
owiewki nosowej;
• na schodzącej gałęzi trajektorii pocisk przechodzi
do naprowadzania inercyjnego;
• przy zbliżeniu się do celu na określoną odległość
włącza się laserowy wskaźnik celu, za pomocą laserowej
półaktywnej głowicy samonaprowadzania odbywa się
„przechwycenie” sygnału celu i zaczyna się
naprowadzanie pocisku na cel;
• synchronizacja dokonuje się przez linię łączności
urządzeń synchronizacji strzału;
• system naprowadzenia zapewnia padanie
pocisku na górną (najmniej chronioną) część
celu.

Zakończenie sukcesem podjętych przez Bumar Amunicja SA prac dotyczących wdrożenia własnego, narodowego systemu amunicji
precyzyjnego rażenia pozwoli na:
•
•
•
•

stworzenie systemu obrony o dużej skuteczności
możliwość prowadzenia ognia na zdefiniowany wcześniej cel
oszczędność amunicji
wzrost efektywności: 10 – 15 razy większa w stosunku
do amunicji klasycznej
• zdolność produkcji nowoczesnego uzbrojenia w Polsce
• osiągnięcie kompatybilności z uzbrojeniem NATO
(podświetlacz laserowy, pociski naprowadzane).

Bumar Amunicja SA

ul. Legionów 122, 26-111 Skarżysko-Kamienna, tel. 41 253 30 06, fax 41 252 02 77, mesko@bumaramunicja.com
www.mesko.com.pl
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Strategia wspólnoty
interesów to najlepsza
strategia na niepewne czasy
Rozmowa ze Stanisławem Koziejem, szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego

Czego uczą międzynarodowe kryzysy dotykające ostatnio Europę w świetle potrzeb
i wyzwań, jakie wiążą się z zapewnieniem
bezpieczeństwa?
– Strategiczne środowisko bezpieczeństwa
międzynarodowego podlega obecnie dynamicznym zmianom, co powoduje przyspieszoną deregulację systemu ustanowionego
w erze zimnej wojny. Względna stabilizacja
wypierana jest przez destabilizację. Indywidualne interesy narodowe biorą górę nad kierowaniem się wspólnymi wartościami. W tym
samym czasie Europa musi stawić czoła nowym wyzwaniom oraz zagrożeniom asymetrycznym, np. globalnemu terroryzmowi, cyberprzestępczości czy proliferacji technologii i broni masowego rażenia.
Kryzys finansowy jest dodatkowym elementem pogłębiającym negatywne zjawiska, o których wspomniałem. Osłabia on potencjał militarny państw NATO i Unii Europejskiej. W tym samym czasie Stany Zjednoczone przenoszą swoje główne zainteresowanie strategiczne z Europy do Azji i na Pacyfik. NATO jest zmęczone Afganistanem.
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Podstawowa nauka płynąca z aktywności
organizacji międzynarodowych w reagowaniu
na wiele ostatnich kryzysów jest następująca:
myśląc o bezpieczeństwie nie możemy
zdawać się wyłącznie na sojusze
Z kłopotami prowadziło operację w Libii. Unika angażowania się w Syrii. Ma trudności
z konsensem w sytuacjach kryzysowych.
Unia Europejska jest w kryzysie, co odbija się
na Wspólnej Polityce Bezpieczeństwa i Obrony, która ma niewiele wspólnego z realną
obroną. Dlatego podstawowa nauka płynąca z aktywności organizacji międzynarodowych w reagowaniu na wiele ostatnich kryzysów jest następująca: myśląc o bezpieczeństwie, nie możemy zdawać się wyłącznie
na sojusze. Musimy budować przede wszystkim własny potencjał obronny i wzmacniać
go rozwiązaniami sojuszniczymi.
Jak słabości Unii Europejskiej i przejawy destabilizacji przekładają się na sferę bez-

pieczeństwa i jakie atuty można wskazać jako
mocne strony państw członkowskich, pozwalające budować skuteczną strategię bezpieczeństwa?
– Istnieją co najmniej trzy rażące słabości Unii Europejskiej. Po pierwsze, w ogóle
maleje poziom zaufania między państwami,
co wzmacnia trend renacjonalizacji polityk
bezpieczeństwa poszczególnych państw. Po
drugie, Unia Europejska znajduje się w kryzysie gospodarczym. Problemy strefy euro
w połączeniu z warunkami niepewności w sąsiedztwie strategicznym – tj. „arabską wiosną”,
niestabilnością wschodniego sąsiedztwa UE
– wpływają na politykę zarówno w samej Unii,
jak i jej relacje ze światem zewnętrznym. Po
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trzecie, problemem jest też „zmęczenie rozszerzaniem”, które podważa potencjał integracyjny. Polska niezmiennie uważa, że Unia Europejska powinna kontynuować politykę „otwartych drzwi”.
Trudna sytuacja w strefie jest wyzwaniem dla europejskiej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Kryzys zmniejsza atrakcyjność modelu europejskiego, zaś wobec coraz większej asertywności ważnych
aktorów w sąsiedztwie UE Stary Kontynent nie może sobie pozwolić na pogrążenie w letargu. Grozi to bowiem utratą kontroli nad rozwojem sytuacji w otoczeniu.
Na ile założenia i cele bezpieczeństwa narodowego Polski pokrywają się z potrzebami i dążeniami Wspólnoty w tej sferze? W jakich aspektach budowania bezpieczeństwa kraje Unii powinny bezwzględnie patrzeć w jednym kierunku i działać we wspólnym interesie?
– W budowaniu trwałego bezpieczeństwa międzynarodowego trzeba poszukiwać czegoś więcej niż tylko wspólnych wartości. Należy
zidentyfikować wspólne interesy dla wszystkich członków. Jednak nie
powinniśmy obrażać się, gdy ktoś ma interesy różne od naszych. Jest
to sprawa zupełnie naturalna. Ważne jest to, co spowoduje zjednoczenie naszych wysiłków. W mojej ocenie strategia wspólnoty interesów to najlepsza strategia na niepewne czasy.
Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony Unii Europejskiej stanowi ambitną, stopniowo poszerzającą się dziedzinę aktywności Unii,
mającą na celu zapewnianie bezpieczeństwa swoim członkom. Dla
Polski jest ona jedną z zewnętrznych polis ubezpieczeniowych – obok
NATO – specjalnych stosunków z partnerami. Jednak kłopoty z bezpieczeństwem w ramach Unii Europejskiej nie leżą w konkretnych sprawach. One są wynikiem braku wspólnego interpretowania fundamentów strategicznych i braku wspólnej wizji strategicznej. Ona zaś
nie zostanie zdefiniowana bez ustalenia w pierwszej kolejności
wspólnoty interesów strategicznych wszystkich członków. Dlatego Biuro Bezpieczeństwa Narodowego proponuje znowelizowanie Europejskiej Strategii Bezpieczeństwa z 2003 roku. Myślę, że można w tym
względzie z powodzeniem wykorzystać doświadczenia NATO z prac
nad obecną koncepcją strategiczną NATO i rozpocząć od powołania „grupy mędrców”.
Na czym polega dziś przyszłościowe myślenie strategiczne prowadzące do stworzenia niezawodnego systemu bezpieczeństwa i jakie zmiany w jego opracowywaniu są dziś najpilniejsze wobec dynamiki obserwowanej praktycznie w każdej dziedzinie, nie wyłączając
obronności?
– Obecnie musimy postrzegać bezpieczeństwo inaczej niż kilka,
kilkanaście lat temu. Minął czas, kiedy decydowała o nim wyłącznie
siła armii. Dzisiaj o bezpieczeństwie decyduje cały kompleks wzajemnie
powiązanych spraw. Na pierwszy plan wysuwają się sprawy społecznogospodarcze. Zaproponowanie stworzenia niezawodnego systemu
bezpieczeństwa to cel, który przyświeca prowadzonemu od końca 2010
roku Strategicznemu Przeglądowi Bezpieczeństwa Narodowego
(SPBN). Wynika z niego, że obecnie najistotniejszym zadaniem jest
integracja istniejących elementów systemu bezpieczeństwa narodowego, które działają często w sposób rozproszony i nieskoordynowany. Rekomendacje co do pożądanych kierunków poprawy tego stanu rzeczy będą przedstawione Prezydentowi RP w raporcie końcowym SPBN. Będzie on więc stanowił merytoryczną podstawę dla władz
państwowych do podejmowania konkretnych zmian w obszarze bezpieczeństwa narodowego. Szczególnie może być przydatny w pracach nad nową Strategią Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej oraz innymi dokumentami o znaczeniu strategicznym.
Jakie zjawiska wiążą się dziś z największymi zagrożeniami i ryzykami, które należy traktować w strategii bezpieczeństwa narodowego priorytetowo i ze szczególną uwagą?
– Niestabilność wielu państw, a nawet całych regionów, jak na przykład Bliski Wschód, jest szczególnie niebezpiecznym źródłem ryzyk
i zagrożeń. Poważne konsekwencje dla bezpieczeństwa rodzi niepohamowana proliferacja broni masowego rażenia oraz rakietowych

środków jej przenoszenia. Globalizacja terroryzmu i ekspansja przestępczości międzynarodowej to nowe wyzwania i zagrożenia o transnarodowym charakterze. Za najbardziej dynamicznie rozrastającą się
i jakościowo nową dziedzinę bezpieczeństwa należy uznać cyberbezpieczeństwo. Potencjalnie wciąż aktualne są klasyczne zagrożenia militarne – od lokalnych, selektywnych uderzeń i operacji, aż po
agresję zbrojną na pełną skalę. Na szczęście ta ostatnia jest dzisiaj
o wiele mniej prawdopodobna niż w minionych dekadach zimnej wojny. Ale nawet jej w strategicznym myśleniu o bezpieczeństwie nie można pomijać.
Jakie elementy organizacji armii są dziś absolutnie niezbędne
dla jej profesjonalizacji i jak ocenia pan postępy w realizacji założeń tego procesu na krajowym gruncie oraz widoki na dalsze doskonalenie systemu obronności, którego fundamentem są struktury
wojskowe?
– 8 listopada 2011 roku prezydent RP Bronisław Komorowski wydał postanowienie w sprawie określenia głównych kierunków rozwoju
Sił Zbrojnych RP oraz ich przygotowań do obrony państwa na lata
2013–2022. Przyjęto w nich, że priorytetami w zakresie modernizacji technicznej sił zbrojnych powinny być systemy informacyjne, obrona powietrzna – w tym przeciwrakietowa – i szeroko rozumiana mobilność wojsk lądowych. Postęp w tych trzech kluczowych obszarach
ma doprowadzić do „przeskoku generacyjnego”, tak ważnego dla przygotowania armii do sprostania wyzwaniom XXI wieku. Natomiast
w zakresie zmian organizacyjnych najważniejsze są dwie reformy: systemu dowodzenia oraz systemu szkolnictwa wojskowego. Realizacja
tych priorytetowych kierunków transformacji sił zbrojnych wymagać
będzie odpowiednich nakładów finansowych. Dlatego szczególnie ważne jest utrzymywanie stałego wskaźnika nakładów obronnych na poziomie 1,95 proc. PKB. Jest to jeden z najważniejszych gwarantów
skutecznego budowania potrzebnego systemu bezpieczeństwa narodowego.
Rozmawiała Magdalena Szczygielska

KRAJOWE STOWARZYSZENIE
OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH
40-127 Katowice, Pl. Grunwaldzki 8-10
www.ksoin.pl, e-mail: biuro@ksoin.pl
Organizujemy kursy, szkolenia, warsztaty
oraz indywidualne konsultacje dot.:

- ochrony informacji niejawnych
- ochrony danych osobowych
- bezpieczeństwa teleinformatycznego
- szacowania i zarządzania ryzykiem
Proponujemy:

- przeszkolenie pracowników organizowane
przez pełnomocnika ds. oin
- audyt bezpieczeństwa informacji
i ochrony danych osobowych
Zapraszamy na:
II Konferencję bezpieczeństwa
ochrony fizycznej i zabezpieczeń technicznych
osób, mienia, obiektów i informacji
1-3 października 2012 r., Spała
III Krajowe Forum
Kierowników Jednostek Organizacyjnych
oraz
VII Forum Pełnomocników ds. OIN
12-14 listopada 2012 r., Szczyrk

Szczegóły znajdują się na www.ksoin.pl

PRZEMYSŁ ZBROJENIOWY

Restrukturyzacja
zbrojeniówki wchodzi
w decydującą fazę
Polski przemysł obronny to ponad 100 ﬁrm o różnym proﬁlu produkcji
i różnej wielkości, od bardzo małych zakładów, przez wojskowe przedsiębiorstwa
remontowo-produkcyjne WPRP, po największą Grupę Bumar, która osiąga
przychody liczone w miliardach złotych
Strukturę organizacyjną Grupy Bumar
tworzą tzw. dywizje, czyli konsorcja
grupujące firmy o tym samym podstawowym profilu produktowym lub
tworzące tzw. platformy systemowe.
Utworzono następujące dywizje, w ramach których działają poszczególne
podmioty gospodarcze:
Dywizja Bumar Amunicja:
• ZM Mesko SA w Skarżysku-Kamiennej
• WSK PZL – Warszawa II SA
• FPS Sp. z o.o. w Bolechowie
• ZM Dezamet SA w Nowej Dębie
• ZM Kraśnik Sp. z o.o.
• ZPS Sp. z o.o. w Pionkach
• ZPS Gamrat Sp. z o.o. w Jaśle
• ZCh Nitro-Chem SA w Bydgoszczy
• BZE Belma w Bydgoszczy
Dywizja Bumar Żołnierz:
• Przemysłowe Centrum Optyki SA
w Warszawie
• PSO Maskpol SA w Konieczkach
• FB Łucznik w Radomiu
• ZM Tarnów SA
• OBR SM Sp. z o.o. w Tarnowie
Dywizja Bumar Elektronika:
• CNPEP Radwar SA w Warszawie
• Przemysłowy Instytut Telekomunikacji
w Warszawie
• PPPE Dolam SA we Wrocławiu
Dywizja Bumar Ląd:
•
•
•
•

ZM Bumar Łabędy SA w Gliwicach
OBR UM Sp. z o.o. w Gliwicach
ZM PZL Wola Sp. z o.o. w Siedlcach
FUMiS Sp. z o.o. w Wadowicach

Ponadto w skład Grupy Bumar
wchodzą dwie firmy obrotu specjalnego z Warszawy:
• CHZ Cenzin Sp z o.o.
• Cenrex Sp. z o.o.
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Igor Stokłosa
olski sektor zbrojeniowy przez lata
pozostawał rozproszony, podczas
gdy zachodnie ﬁrmy zbrojeniowe
konsolidowano, budując tym samym
ich konkurencyjność i utrwalając pozycję na
rodzimych i zagranicznych rynkach. Tą drogą zaczął podążać polski sektor obronny
z Grupą Bumar, realizując rządową strategię
konsolidacji i rozwoju na lata 2007–2012.

P

Restrukturyzacja to konieczność
– Konsolidacja kapitałowa spółek zbrojeniowych jest konieczna – uważa zarząd Bumaru, kontrolowany przez Ministerstwo
Skarbu Państwa. Firma zrobiła pierwszy
krok, gdy kapitał akcyjny Zakładów Mechanicznych Mesko ze Skarżyska-Kamiennej podwyższony został przez wniesienie
aportem akcji WSK PZL Warszawa II. – Celem operacji było przeprowadzenie generalnej restrukturyzacji organizacyjnej, technologicznej i majątkowej spółki WSK PZL
Warszawa – mówi Monika Koniecko, rzecznik prasowy Grupy Bumar. Dodaje, że był
to kolejny element budowy czterech „dywizji produktowych”. WSK PZL Warszawa II
i Mesko weszły w skład dywizji Bumar

Amunicja. Podobnych spółek było znacznie
więcej w trzech innych dywizjach: Bumar
Żołnierz, Bumar Elektronika i Bumar Ląd.
Kolejnym krokiem była konsolidacja Przemysłowego Instytutu Telekomunikacji
z CNPEP Radwar i Przedsiębiorstwa Produkcyjnego Podzespołów Elektronicznych
Dolam. Mianem „Bumar Elektronika” nazwano spółkę, która powstała na bazie tych
trzech niezależnych wcześniej podmiotów.
Jak wiadomo, kapitały PIT wzrosły dwukrotnie: ze 140 do 369,4 mln zł, a integracja firm elektronicznych była kolejną częścią
transformacji holdingu zbrojeniowego.
Zgodnie z rządową strategią z 2007 roku, firmy kontrolowane przez państwo mają być
skonsolidowane i pogrupowane w tzw. dywizje produktowe. W sumie ten proces dotyczy blisko 30 przedsiębiorstw oraz 11
wojskowych przedsiębiorstw remontowych
i produkcyjnych. Ireneusz Żmidziński, prezes Bumar Elektronika, twierdzi, że połączenie PIT, Radwaru i Dolamu zwiększy konkurencyjność polskich firm w kraju i na zagranicznych rynkach. – Korzyścią integracji
będzie łatwiejsza koncentracja środków na
cele badawczo-wdrożeniowe, racjonalizacja
bazy produkcyjnej, a w efekcie – silniejsza pozycja finansowa – mówi Żmidziński.

PRZEMYSŁ ZBROJENIOWY
Konsolidację wewnętrzną w holdingu
zbrojeniowym chwalą też eksperci, ale Paweł
Soroka, koordynator Polskiego Lobby Przemysłowego, zauważa, że dalszy rozwój wymaga dodatkowego zastrzyku finansowego.
Ten cel można osiągnąć m.in. poprzez wspólne przedsięwzięcia z podmiotami zagranicznymi. Sam Bumar w tym roku przekształci się w spółkę akcyjną i niewykluczone, że
w 2013 roku trafi na warszawską giełdę.

Konsolidacja w praktyce
W innych krajach zachodnich przedsiębiorstwa tego typu już dawno zostały skonsolidowane. Najlepszym przykładem jest trwająca latami budowa koncernu BAE Systems,
czy EADS. We wszystkich tych koncernach poszczególne produkty, takie jak amunicja czy pojazdy opancerzone, są produkowane nie w kilku, lecz w jednym zakładzie. – Konsolidacja jest
konieczna, ale jej efektem muszą być nowe produkty, nowe możliwości eksportowe czy zwiększenie konkurencyjności na rynku międzynarodowym – uważa Sławomir Kułakowski,
prezes Polskiej Izby Producentów na rzecz
Obronności Kraju.
I tak ma być. Dywizja Elektronika ma wykorzystać efekty współdziałania, poprawić
konkurencyjność i rozwinąć najlepsze produkty, będące dotychczas w ofercie trzech firm.
Wśród strategicznych celów dla dywizji przewidziane jest zdobycie pozycji spółki inte-

grującej narodowe systemy dowodzenia:
rozpoznanie, kierowanie środkami walki
(lotnictwem i naziemną obroną przeciwlotniczą), a także systemy planowania działań
i monitorowania bieżącej sytuacji na polu walki. Kolejne cele spółki to szukanie nisz produkcyjnych, a także znalezienie miejsca w łańcuchu dostaw międzynarodowych. Według
przedstawicieli Bumaru, współdziałanie w ramach Dywizji Elektronika zapewnia zabezpieczenie ciągłości realizacji kontraktów, rozwój współpracy międzynarodowej oraz uzyskanie nowych możliwości, niebędących tylko prostą sumą zdolności poszczególnych
spółek. – Taka polityka pozwoli na wzmocnienie potencjału Polski dzięki uzyskaniu
dużej niezależności technologicznej przemysłu obronnego – twierdzi Koniecko.
Dysponując doświadczoną kadrą, Dywizja Elektronika może stać się też pożądanym dostawcą innego rodzaju usług, np. remontowych. Główne obszary działania Dywizji Elektronika wpisują się w pakiet 14 programów operacyjnych, określonych przez
MON. Są to m.in.: systemy rozpoznania radiolokacyjnego, radioelektronicznego i systemy identyfikacji IFF, systemy dowodzenia,
systemy uzbrojenia, systemy rozpoznania pola
walki i wyspecjalizowane podzespoły i elementy elektroniczne. Przedstawiciele Bumaru podkreślają jednak, że najistotniejszym dla
Dywizji Elektronika jest program związany

z ochroną powietrzną i przeciwlotniczą. W obszarze radiolokacji pierwotnej są to m.in.: system antenowy z elektronicznie sterowaną
wiązką wraz z układem przetwarzania sygnałów do radaru przeciwlotniczego zestawu
rakietowego nowej generacji, zdolna do przerzutu stacja radiolokacyjna (BYSTRA), mobilna stacja radiolokacyjna dalekiego zasięgu (WARTA). Podstawowymi kierunkami
rozwoju Dywizji Elektronika będzie też rozwijanie projektów dotyczących radarów pierwotnych i wtórnych z elektronicznie sterowaną
wiązką, systemów identyfikacji i dowodzenia
pola walki, kompleksowymi modułowymi
rozwiązaniami wielowarstwowych systemów
pól, radiolokacji pasywnej, systemów i rozwiązań sieciocentrycznych oraz broni wiązkowej i urządzeń WRE.
W ramach Dywizji Elektronika będzie także utrzymana produkcja wyspecjalizowanych podzespołów i elementów elektronicznych, takich jak komponenty urządzeń radarowych, mikrofalowej elektroniki mocy
lamp z falą bieżącą (LFB), wzmacniaczy lampowych TWTA, półprzewodnikowych wzmacniaczy niskoszumiących, podzespołów i materiałów ferrytowych, modułów nadawczoodbiorczych w pasmach L, S, C, X, bloków
obróbki sygnałów, zintegrowanych intercyjno-zliczeniowych układów nawigacyjnych
oraz kontraktorów i przekaźników wysokonapięciowych.

«
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Bumar i finanse
Grupa Bumar znajduje się w dosyć dobrej sytuacji ekonomiczno-finansowej. Określają ją osiągane wyniki finansowe, poziom
wykorzystania aktywów, płynność finansowa
i zdolność kredytowa poszczególnych spółek, w szczególności spółki dominującej, koncentrującej finansowanie większości obrotu
krajowego i zagranicznego. Od momentu powstania Grupy Bumar do roku 2008 skonsolidowane przychody ze sprzedaży sukcesywnie rosły. Po najlepszym w historii Bumaru
2008 roku, niestety, przyszedł ogólny kryzys
gospodarczy i znaczne zmniejszenie zamówień MON w 2009 roku. Przychody uległy
obniżeniu. W 2010 roku nastąpiło stopniowe odbudowywanie utraconych przychodów ze sprzedaży.
Dzięki dużej mobilizacji całej Grupy Bumar i realizacji programów oszczędnościowych, w tym prowadzonej restrukturyzacji
przez wszystkie spółki grupy, skonsolidowany wynik netto poprawił się ponad 2,5-krotnie i osiągnął wartość 37,6 mln zł. Obecnie
najlepsze firmy Grupy Bumar to: PCO SA,
Nitrochem SA, Maskpol SA, Mesko SA, Dezamet SA, Cenzin Sp. z o.o., a także firma wiodąca – Bumar Sp. z o.o. Potencjał Grupy Bumar stanowią przede wszystkim majątek
produkcyjny i finansowy poszczególnych
spółek. Ich wartość skonsolidowana kształtuje się na poziomie blisko 2 mld zł. Relatywnie
dużą wartość, lecz do tej pory nie wycenianą, stanowi know-how, ulokowane w poszczególnych spółkach produkcyjnych Grupy Bumar.
Bumar posiada majątek, głównie w postaci akcji i udziałów w swoich spółkach, ale
dysponuje także znaczącym majątkiem trwałym, w tym gruntami, budynkami i budowlami w różnym stanie. Kapitał własny Grupy (najniższa możliwa wartość Grupy Bumar)
jest wysoki i przekracza 1,2 mld zł. Grupa
utrzymuje zdolność płatniczą – wszystkie
wskaźniki płynności w ujęciu skonsolidowanym Grupy Bumar kształtują się na poziomie
bezpiecznym, tzn. zapewniają regulowanie zobowiązań wobec dostawców i banków oraz
ciągłość realizacji zadań produkcyjnych na
rzecz Sił Zbrojnych.
Poważnym problemem Grupy Bumar
w obszarze finansowania jest jednak zbyt długi cykl spłaty należności przez klientów (w tym
MON) w stosunku do cyklu zobowiązań wobec dostawców, co w konsekwencji rodzi potrzebę finansowania zewnętrznego i ponoszenia jego wysokich kosztów. Przyczyny są
związane z prefinansowaniem produkcji
spółek produkcyjnych, często w długich cyklach dostaw komponentów przez partnerów
zagranicznych, przy jednocześnie krótkich terminach płatności określanych przez kluczowych dostawców. Inną istotną sprawą jest stosunkowo niska rentowność sprzedaży krajowej. Wynika to z ukształtowanych relacji
Bumaru z MON. Ministerstwo, będąc pod
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Dwanaście przedsiębiorstw powstałych w wyniku komercjalizacji dawnych
Wojskowych Przedsiębiorstw Remontowo-Produkcyjnych WPRP:
• Wojskowe Zakłady Mechaniczne SA w Siemianowicach Śląskich
• Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne SA w Poznaniu
• Wojskowe Zakłady Uzbrojenia SA w Grudziądzu
• Wojskowe Zakłady Elektroniczne SA w Zielonce
• Wojskowe Zakłady Inżynieryjne SA w Dęblinie
• Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 SA w Zegrzu
• Wojskowe Zakłady Łączności Nr 2 SA w Czernicy
• Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 SA w Łodzi
• Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 SA w Bydgoszczy
• Wojskowe zakłady Lotnicze Nr 4 SA w Warszawie
• Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne SA w Warszawie
• Stocznia Marynarki Wojennej SA w Gdyni w upadłości układowej

nieustającą presją budżetową, bardzo silnie
naciska na Bumar i jego spółki, aby obniżyć
cenę dostaw. Bumar, po części czując się częścią państwowego systemu bezpieczeństwa,
a po części nie mając wyjścia (bowiem 80
proc. produkcji kierowanych jest do MON),
jest zmuszony ustępować i akceptować warunki, przyjmując ten „swoisty dyktat cenowy”. Uzyskiwane marże są niskie, czasami
wręcz drastycznie. To powoduje brak środków
na rozwój, poprawę jakości itd. Eksperci nie
sądzą, aby jakikolwiek kontrahent zagraniczny zgodził się na sprzedaż za 2–3 proc.
marży. Oni uzyskują od swoich rodzimych armii oraz od naszej marże kilkudziesięcioprocentowe. Inna sprawa, że nie zawsze
Bumar potrafi zaoferować wyroby po cenie
konkurencyjnej, choćby z powodu małej ilości zamawianych wyrobów, braku umów
wieloletnich, ale także wciąż zbyt wysokich
kosztów wytwarzania.
Istotny czynnik kształtujący sytuację finansową Grupy Bumar to zaangażowanie
w proces restrukturyzacji spółek. Tworząc
Grupę Bumar, rząd nie wyposażył spółki dominującej w środki finansowe na restrukturyzację, a 80 proc. spółek wnoszonych do
Grupy Bumar było w złej lub bardzo złej kondycji finansowej. Niemal cały proces restrukturyzacji został sfinansowany przez Bumar z własnych środków oraz kredytów.
Tylko w latach 2008–2010 restrukturyzacja
kosztowała ok. 200 mln zł. Ponadto bardzo
duże kwoty pochłonęło rozliczenie kontraktów oraz zobowiązań pochodzących z lat
ubiegłych. Zawierane wówczas kontrakty,
chociaż bardzo wypromowane, często nie
miały ekonomicznego sensu, bowiem źle
zostały zawarte lub w trakcie ich realizacji popełniano błędy, występowały opóźnienia,
nieprzewidziane wcześniej koszty, zmiany
koncepcji, daremnie wydano pieniądze na badania i rozwój sprzętu, który następnie nie był
zamawiany itp.

Kondycja małych
Wśród przedsiębiorstw WPRP dominują raczej małe i średnie firmy. Tylko WZM Siemianowice są przedsiębiorstwem, które można uznać za duże, zarówno ze względu na zatrudnienie, jak i wysokość przychodów. Jest

to klasyczna montownia transporterów opancerzonych, zatrudniająca około 430 pracowników. Firma ta to specyficzny przypadek
tzw. spółki celowej przeznaczonej do realizacji
jednego konkretnego typu pojazdu. Kapitały własne tej grupy firm (nie licząc Stoczni Marynarki Wojennej) wynoszą nieco ponad 500
mln zł, natomiast zatrudnienie to ok. 3400
pracowników.
Podstawowym przedmiotem działalności tej grupy firm jest wykonywanie napraw
i remontów sprzętu będącego w eksploatacji
naszych sil zbrojnych. W niewielkim tylko zakresie prowadzą działalność produkcyjną,
chociaż tzw. życie zmusza je w coraz większym
stopniu do poszerzania oferty. Wyjątkiem jest
WZM Siemianowice – firma zdecydowanie
produkcyjna. W dobrym 2008 roku przychody
ze sprzedaży 11 przedsiębiorstw WPRP (bez
SMW) wyniosły blisko 1,5 mld zł, a wynik netto sięgał blisko 68 mln zł. Kryzys roku 2009
spowodował znaczny spadek zamówień kierowanych ze strony praktycznie jednego zleceniodawcy, czyli MON. Przychody w tym
trudnym roku wyniosły tylko 1169 tys. zł,
a więc spadły o 20 proc. Zysk netto wyniósł
blisko 27 mln zł.
Analizując sytuację w grupie WPRP,
warto zwrócić uwagę na to, że lwią część obrotów realizują Wojskowe Zakłady Mechaniczne w Siemianowicach Śląskich. W 2008
roku było to 772 mln zł, a w 2009 roku 624
mln zł przychodów. Gdyby odjąć wyniki
WZM z Siemianowic od wyników Grupy
WPRP, to przychody ze sprzedaży wyniosłyby odpowiednio w 2008 roku – 685 mln zł,
a w 2009 roku 545 mln zł, natomiast wynik
finansowy netto w 2008 roku – 60 mln zł, zaś
w 2009 roku tylko 16 mln zł. Nie są to oczywiście wyniki skonsolidowane, a jedynie stanowiące sumę arytmetyczną odpowiednich
pozycji.
Niewykluczone, że te firmy także wzmocnią grupę kapitałową Bumar, choć ten pomysł
jest kontrowersyjny dla wielu, w tym gównie
dla pracowników. Jedno jest pewne: restrukturyzacja Grupy Bumar jest niezbędna. W jej
efekcie Siły Zbrojne będą mogły otrzymywać
coraz lepsze uzbrojenie i sprzęt wojskowy
– bardziej innowacyjne i odpowiadające potrzebom współczesnego teatru walki.
I
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Jedno źródło, a może setki?
Z jednej strony globalizacja, z drugiej lawina gospodarcza wywołana przez
krach na rynku nieruchomości za oceanem, powodują, że rzeczywistość
polityczna i gospodarcza nie tyle muszą podążać równym krokiem za tym
trendem, co powinny być elastyczne i dostosowywać się do bardzo zmiennego
w dzisiejszych czasach otoczenia, umieć odpowiednio reagować. Dotyczy to
(a może tylko powinno) wszystkich dziedzin. Nawet tak specyﬁcznych
i mimo wszystko autonomicznych, jak przemysł zbrojeniowy
Michał Tabaka
e świecą w ręku szukać w 1923 roku
człowieka, który po usłyszeniu słów
Henry’ego Forda mógłby się spodziewać, że owo jedno zdanie stanie się, mimowolnie, podwaliną gospodarczych zasad za niecałe 100 lat. Amerykański
przemysłowiec, który pod koniec XIX wieku
stworzył własny prototyp samochodu, stwierdził: „Jeśli jest coś, czego nie potraﬁmy zrobić wydajniej, taniej i lepiej niż konkurenci, nie
ma sensu, żebyśmy to robili i powinniśmy zatrudnić do wykonania tej pracy kogoś, kto zrobi to lepiej niż my”.
To – być może niewinne (z pewnością niewinne na początku lat 20. ubiegłego stulecia)
– zdanie jest swoistą soczewką obecnych wydarzeń na międzynarodowej scenie gospodarczej. To także pewien opis procesu, z którym mamy do czynienia od co najmniej kilku lat. To proces mający także zagorzałych
przeciwników. Mowa, rzecz jasna, o globalizacji. Ale nie tylko. Teraz okazuje się również,
że te słowa nabierają proroczego zabarwienia w kontekście innego marketingowego
mechanizmu, który właśnie staje się oczywistością. Ford bowiem nie mówił o niczym innym, jak o outsourcingu – terminie użytym
pierwszy raz w 1979 roku w kontekście kupowania przez brytyjskie firmy motoryzacyjne
projektów od Niemców.
Pierwotnie chodziło o to, by dana firma
(na początku rzeczywiście dotyczyło to głównie sektora motoryzacyjnego) rezygnowała
z produkcji części prefabrykatów, które zaczęli
wytwarzać zewnętrzni kontrahenci. Z finansową korzyścią dla obu stron. Obecnie terminowi outsourcing nadano nieco naukowego
brzmienia i traktowany jest jako ogólna strategia polegająca na rezygnacji z części zadań
na rzecz zamawiania ich w zewnętrznej rzeczywistości, co pozwala skupić potencjał
przedsiębiorstwa na tych zakresach, gdzie
może ono uzyskać przewagę nad konkurencją na rynku. Teraz bowiem prowadzenie każdego przedsiębiorstwa, począwszy od budki z warzywami, a kończąc na naftowym potentacie, wymaga szerszego spojrzenia, za-
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Kryzys ekonomiczny okazał się jednak
determinantą w wielu obszarach poszukiwań
nowych, często zdecydowanie lepszych niż
dotychczas, rozwiązań. W przemyśle zbrojeniowym
też doszło do pewnego „pęknięcia”. Względy
finansowe zmusiły przedsiębiorstwa do konsolidacji
i przynajmniej prób ekspansji na rynkach, które
do tej pory z różnych względów były pomijane

PRZEMYSŁ ZBROJENIOWY
uważania i identyfikowania wszystkich wewnętrznych i zewnętrznych elementów, które mają wpływ na jego kondycję. Od dawna
nie wystarczy mieć pomysł, ani nawet stosownie go zrealizować. Liczy się analiza
rynku, określenie i sposób dotarcia do targetu,
reklama i wiele innych czynników.
Popularność takich rozwiązań budowana była równolegle z wszechogarniającą globalizacją oraz z rosnącymi po prostu wymogami finansowymi. Stąd zwyżka zainteresowania takimi mechanizmami od 2004
roku, dodatkowo przyspieszona po 2007
roku, kiedy wybuchnął kryzys. Teraz przejawy strategii outsourcingu możemy obserwować de facto wszędzie. Nawet tam, gdzie
– jakby mogło się wydawać – z definicji powinny być zamknięte drzwi przed takimi
strategiami. Chodzi o przemysł zbrojeniowy,
bodaj najbardziej hermetyczny. Z pewnością
wyróżnia się on na tle innych charakterem
produktów i ich znaczeniem dla bezpieczeństwa.
Kryzys ekonomiczny okazał się jednak determinantą w wielu obszarach poszukiwań nowych, często zdecydowanie lepszych niż dotychczas, rozwiązań. W przemyśle zbrojeniowym też doszło do pewnego „pęknięcia”.
Względy finansowe zmusiły przedsiębiorstwa
do konsolidacji i przynajmniej prób ekspansji na rynkach, które do tej pory z różnych
względów były pomijane. Należy też pamiętać, że zbrojeniówka przeżywała wstrząsy charakterystyczne tylko dla niej, chociażby gwałtowny spadek zamówień w latach 90. Stały
rozwój technologii dla producentów broni też
ma dwa końce. Przecież to olbrzymie nakłady finansowe. Nie tylko same zyski.
Wszystkie te czynniki uczyniły przemysł
zbrojeniowy bardziej elastycznym. Rozszerzenie marginesu wszelkich poczynań w naturalny sposób wymogło określenie się w stosunku do prywatyzacji przedsiębiorstw zbrojeniowych. Zaczęły też pojawiać się nowe, od
początku prywatne podmioty. To również wymagało nakreślenia standardów współpracy.
W ten sposób zrobiło się miejsce na outsourcing – współpracę na linii państwowa firma i prywatna, której efektem będzie bardzo
dobry produkt, uzyskany taniej niż dotychczas.
Okazuje się, że te dwa światy – chociaż odmienne, działające na innych zasadach – mogą koegzystować, bez uporczywego wskazywania strony dominującej. – Bałbym się jednak
jednoczesnego stwierdzenia, że któraś z tych
opcji dominuje. W wielu państwach znaleziono równowagę i realizowane są obie strategie.
Polska nie może być tu reprezentatywnym przykładem ze względu na ograniczone możliwości finansowe – mówi Michał Kleiber, prezes
Polskiej Akademii Nauk, w wywiadzie dla
„Polski Zbrojnej” (20.03.2011 r., nr 12).
I rzeczywiście analiza nakładów finansowych przeznaczanych na przemysł zbrojeniowy w naszym kraju jednoznacznie wskazuje nasze miejsce w światowej lidze. W 2009

roku globalne koszty poniesione na zbrojeniówkę przekroczyły bilon dolarów. Skrajnym
przykładem jest Izrael, który systematycznie
przekazuje przeszło 6 proc. swojego PKB na
te cele. Nam trudno równać się do takich krajów i tym samym owe zestawienie w przypadku używania najnowocześniejszych technologii, ale też rozwiązań marketingowych
(właśnie m.in. outsourcingu), także nie ma
sensu. I nie zmienią tego słowa krytyki polskiego rządu, który zaplanował restrukturyzację Grupy Bumar, ale zapomniał już, że to
też kosztuje.
Warto w tym wszystkim nie przeoczyć potencjału polskiej zbrojeniówki. – Na tle innych
krajów Europy Środkowo-Wschodniej sytuacja w Polsce wygląda raczej obiecująco. Nasz
kraj jest liderem w regionie w zakresie wydatków na obronność – mówi dla portalu
eGospodarka.pl Dominik Kimla, analityk
sektora obronnego w warszawskim oddziale Frost & Sullivan, globalnej firmy doradczej.
Przykładów outsourcingu w kraju nad Wisłą
nie brakuje. Bodaj najlepszym jest produkcja
Kołowego Transportera Opancerzonego
„Rosomak” w siemianowickich Wojskowych
Zakładach Mechanicznych. – Outsourcing jest
de facto podstawą naszego działania. I z konieczności, i z powodów ekonomicznych. Jest
chyba dla wszystkich zrozumiałe, że nie bylibyśmy w stanie sami, tylko i wyłącznie własnymi siłami, wyprodukować Rosomaka,
abstrahując od niezbędnych nakładów finansowych. My w tym względzie kooperujemy z ponad 170 firmami z całego świata i absolutnie są w tym gronie firmy prywatne
– mówi Michał Rumin, rzecznik WZM.
Podobne wypowiedzi uzyskamy, dzwoniąc do innych graczy na polskim rynku zbrojeniowym. W większości przypadków outsourcing jest skierowany na produkcję. Gorzej,
jeżeli chodzi o wspomaganie się zewnętrznymi
ekspertami, na przykład w dziedzinie zarządzania czy usług administracyjnych. Tutaj chyba jeszcze sporo wody musi upłynąć. – W naszej bazie jest około 300 firm. Wśród nich nie
ma żadnego przedstawiciela przemysłu zbrojeniowego i przyznam szczerze, że nawet nie
słyszałam o zapytaniach do nas z tej strony
– twierdzi Anna Zawadzka z marketingu grupy Outsourcing Experts.
Jednak absolutnie nie ma powodów do
obaw, bowiem to proces nieodwołalny. Jeżeli
dane przedsiębiorstwo państwowe (przy coraz mniejszych zastrzykach pieniężnych ze
strony rządowej, z czym przecież mamy do
czynienia) będzie musiało szukać oszczędności, bez możliwości nadszarpnięcia jakości wytwarzanego produktu, poszukiwanie np.
firm zarządzających obiegiem dokumentów
papierowych stanie się po prostu naturalne.
Innymi słowy: niektóre rozwiązania outsourcingowe wymusza rzeczywistość rynkowa;
nie ma co się spieszyć. Zwłaszcza że już pojawiają się pierwsze jaskółki… – Do tej pory
rzeczywiście z naszym outsourcingiem nie-

związanym z samą produkcją najlepiej nie
było. Bardzo możliwe, że to się niebawem
zmieni. Od niedawna mamy nowy zarząd, co
wiąże się z nowymi decyzjami, nowymi strategiami i być może też właśnie nowymi rozwiązaniami outsourcingowymi – zapowiada
Monika Koniecko, rzecznik prasowy Grupy
Bumar.
Z pewnością w przedsiębiorstwach produkujących broń prędzej spotkamy się z takimi systemami niż w przypadku mechanizmów dotyczących np. badań. Taka już specyfika tej gałęzi przemysłu, która może nigdy nie być do końca odkryta. Jednak i tutaj wystarczy bardziej elastyczny outsourcing. Potwierdzeniem niech będą kolejne słowa Michała Kleibera dla „Polski Zbrojnej” (nr 12):
– Specjalizacja w badaniach i konkurencyjność
sprawiają, że bardziej skuteczny jest outsourcing. Dotyczy to jednak głównie badań podstawowych. Wiele bardziej zaawansowanych zastosowań musi natomiast mieć charakter zamknięty i nie może być wykonywanych na zewnątrz. Nie wyobrażam sobie, żeby
prawdziwie innowacyjne wdrożenia w przemyśle zbrojeniowym odbywały się poza koncernami zbrojeniowymi. Choć często prowadzenie potrzebnych do tego badań na początku nie byłoby sensownym rozwiązaniem – mówi. W przypadku outsourcingu badań naukowych na rzecz zbrojeniówki mamy
do czynienia z nietypową sytuacją. Otóż,
Polska jest pod tym względem wyjątkowa na
skalę świata. U nas bowiem badania finansowane są z budżetu nauki. – Powinno być
odwrotnie – naukę powinniśmy finansować
z budżetu obronności. Dowódcy i ministrowie obrony definiowaliby, co chcemy zrobić,
bo uczeni mają potrzeby związane ze swoim
rozwojem i karierą. Dzisiejszy stan rzeczy nie
owocuje więc wdrożeniami – komentuje Michał Kleiber.
Polski przemysł zbrojeniowy przypomina trochę nastolatka w przededniu odebrania dowodu osobistego, który niby wie, jak
trzeba się zachować, żeby odnieść w życiu sukces, ale tak do końca nie ma pojęcia, co ze
sobą zrobić. Nie wie też, w jakiej rzeczywistości
będzie żyć. Ustalanie czegoś w takich warunkach z pewnością łatwe nie jest. Naszej
zbrojeniówce potrzebny jest solidny system,
który – wzorem międzynarodowych korporacji – skonkretyzuje kontrakty i sposoby pozyskiwania nowych, a także kwestie outsourcingowe. Byle po drodze było jak najmniej
takich ruchów, jak propozycja przedwstępnej
umowy ze Stanami Zjednoczonymi, w której rezygnujemy z priorytetów polskich dostawców zbrojeniowych. Taki zapis jest strzałem w nasze firmy, które przy swoich amerykańskich odpowiednikach wyglądają jeszcze bardziej kuriozalnie niż Goliat przy Dawidzie. I jest to strzał nie w kolano, tylko w głowę. Bo outsourcing to tak naprawdę wspieranie i kreowanie konkurencyjności, a nie niszczenie jej sztucznymi przepisami.
I
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Biurokracja się rozrosła
Jeszcze w tym roku ma być gotowa reforma struktury dowódczej
Wojska Polskiego i instytucji Ministerstwa Obrony Narodowej
yła ona jednym z głównych tematów
dorocznej Odprawy RozliczeniowoKoordynacyjnej Kierowniczej Kadry
MON i Sił Zbrojnych RP. Propozycje zmian dotyczą m.in. konsolidacji dowództw z pozostawieniem Sztabowi Generalnemu przede wszystkim funkcji planistycznych – informuje Ministerstwo Obrony
Narodowej.
W wywiadzie udzielonym Polskiej Agencji Prasowej minister obrony Tomasz Siemoniak powiedział, że spodziewa się, iż prezydent oraz premier potwierdzą swoje wsparcie dla pomysłu zmian, które mogłyby wejść
w życie z początkiem 2014 roku.
Kierujący zespołem, który pracuje nad reformą struktur dowodzenia, doradca ministra
gen. broni Waldemar Skrzypczak, podsumował dotychczasowe prace tak: – Dokonaliśmy identyfikacji problemu, miejsca i zadań poszczególnych instytucji, oceniliśmy dotychczasowy system, identyfikując dublujące się kompetencje, wskazując te instytucje,
które mając kompetencje, za nic nie odpowiadały. Powiedział również, że Sztab Generalny będzie organem planistycznym.
Przedwcześnie byłoby jednak mówić, czy
będzie mniejszy czy większy; to wyjdzie w procesie uszczegóławiania.
– Gdy prezydent i premier zidentyfikują
kierunek zmian, wtedy rozpoczniemy etap
uszczegóławiający struktury zarządzania i dowodzenia siłami zbrojnymi – dodał gen.
Skrzypczak. Podkreślił też, że przez lata
zmiany dotyczyły jednostek operacyjnych,
a sztaby unikały reform. Biurokracja się nieprawdopodobnie rozrosła. W stosunkowo
małej armii mamy sztaby przerośnięte i zbyt
liczne – ocenił. Dodał, że myślą przewodnią
reformy jest sprawniejsze funkcjonowanie dowództw, których będzie mniej.

B

Z Warszawy na poligon
Oprócz reformy systemu dowodzenia
Wojska Polskiego, w MON trwają prace
nad zmianami w samym resorcie. Zadaniem
tym zajmuje się zespół kierowany przez gen.
dyw. Bogusława Packa, radcę ministra obrony narodowej.
– Są takie projekty, jak na przykład – co
bardzo mi odpowiada – połączenie Agencji
Mienia Wojskowego z Wojskową Agencją
Mieszkaniową. Myślę, że ta sprawa jest
praktycznie przesądzona – powiedział minister Tomasz Siemoniak. Dodał, że sytuacja,
w której wojskową infrastrukturą zajmują się
cztery instytucje – oprócz AMW i WAM, tak-
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że Departament Infrastruktury MON i rejonowe zarządy infrastruktury, podległe Inspektoratowi Wsparcia Sił Zbrojnych – jest daleka od zasad organizacji i zarządzania.
– Wojska w Warszawie jest za dużo i to
wojska za biurkami, a nie wojska na poligonie – podkreślił szef MON. Powiedział też, że
zespoły Skrzypczaka i Packa przedstawiły już
pierwsze rezultaty prac, a teraz do rozstrzygnięcia są kwestie szczegółowe, na przykład
sposób zorganizowania służb informatycznych w wojsku. Potem trzeba będzie jeszcze
dopasować koncepcje przygotowane przez
oba zespoły. – To będzie jak operacja połączenia statków Sojuz-Apollo – powiedział szef
MON.

Problem widziany od lat
W ubiegłym roku o potrzebie reformy
struktury dowodzenia i szkolenia mówił prezydent Bronisław Komorowski. Szef Biura
Bezpieczeństwa Narodowego gen. Stanisław Koziej przypomniał natomiast, że na potrzebę takich zmian wskazywano od lat,

m.in. w pierwszym Strategicznym Przeglądzie
Obronnym, przeprowadzonym w latach
2005–2006. Gen. Stanisław Koziej zwracał
uwagę, że system kierowania i dowodzenia
okazał się nieskuteczny we wdrażaniu wniosków z katastrofy samolotu CASA, której niemal wiernym powtórzeniem okazała się katastrofa smoleńska. Niedostateczny nadzór
nad wykonaniem decyzji i brak dyscypliny wykonawczej szef BBN wiąże ze zbyt rozproszonym systemem dowodzenia i uzależnienia MON od Sztabu Generalnego, pełniącego
jednocześnie funkcje organu planowania,
dowodzenia i rozliczania z zadań. Powtórzył
też swój postulat przekształcenia Sztabu
Generalnego w organ planowania, uwolniony od zadań dowódczych oraz konsolidacji
dowództw.
Reformę struktury dowodzenia zakładają
główne kierunki rozwoju Sił Zbrojnych w perspektywie 10 lat, określone w listopadzie ubiegłego roku przez prezydenta Komorowskiego. Jedna z postulowanych zmian przewiduje
integrację dotychczasowych dowództw w dwa
dowództwa połączone. Zadaniem jednego
ma być bieżące, codzienne dowodzenie wojskiem; drugiego – naczelne dowództwo
operacyjne; ma odpowiadać za dowodzenie
siłami wydzielonymi do misji zagranicznych oraz dowodzić w czasie wojny lub kryzysu. Rozwinięciem postanowienia prezydenta RP będzie kolejny dziesięcioletni program rozwoju Sił Zbrojnych, przygotowywany przez MON.
RYCH

To jest konieczne
Postulowane przez prezydenta Bronisława Komorowskiego uproszczenie struktur
dowódczych armii to właściwy kierunek – uważają redaktorzy naczelni czasopism
specjalizujących się w tematyce obronnej.
„Konsolidacja dowództw następuje w wielu krajach, likwidowane są – choćby na
Węgrzech – dowództwa poszczególnych rodzajów Sił Zbrojnych. Sprzyja to lepszej
koordynacji” – ocenił redaktor naczelny miesięcznika „Raport” Grzegorz Hołdanowicz.
Również szef „Nowej Techniki Wojskowej” Andrzej Kiński wyraził przekonanie, że
„konsolidacja dowództw jest jak najbardziej słusznym podejściem”. – Biorąc pod
uwagę, że ostatnio rozbudowano struktury dowódcze, działania zmierzające do ich
usprawnienia, także poprzez redukcje, są właściwe. Jest to kwestia zmniejszenia
roli Sztabu Generalnego i pozostawienia mu funkcji planowania – dodał Kiński.
Zwrócił też uwagę, że w obecnej strukturze „dowództwa rodzajów Sił Zbrojnych
zajmują się głównie szkoleniem”. Tymczasem, zdaniem Kińskiego, „należy dać im
większe kompetencje i zintegrować w ramach połączonego dowództwa; wtedy koordynacja działań szkoleniowych, określanie potrzeb, formułowanie wymagań i koordynacja zakupów byłyby łatwiejsze”.
„Jest to pewien trend ogólny, sprawdza się w działaniach wojennych, dlaczego by
nie zastosować tej formuły i u nas?” – dodał Kiński.
Źródło: gazeta.pl, PAP
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Niezawodna klasyka
z Lublina
Firma DZT Fabryka Samochodów w Lublinie Sp. z o.o. (dawniej DZT Tymińscy sp. j.
Oddział w Lublinie), producent dobrze znanych Siłom Zbrojnym samochodów
terenowych Honker, nieustająco hołduje klasycznym rozwiązaniom
olidna konstrukcja oparta na klasycznej ramie, zawieszenie na piórowych resorach, system przenoszenia napędu, prostota budowy
i obsługi to niezmienne atuty
niezawodnego auta przystosowanego do pracy w skrajnie trudnych warunkach terenowych.
W ciągu ostatniego roku uznano
za niezbędne wprowadzenie zaledwie kilku zmian konstrukcyjnych. Zaprzeczeniem spotykanego niekiedy poglądu o potrzebie wprowadzenia tzw. nowoczesnych rozwiązań niech będzie relacja z terenowej wyprawy
dwóch Honkerów do Maroka
z towarzyszącym samochodem
technicznym, która miała miejsce
na przełomie marca i kwietnia bieżącego roku. Jest ona obszernie
prezentowana na ekspozycji Fabryki Samochodów na targach
Logistyka 2012 (hala D). Organizatorzy, po powrocie do Polski,
wręcz odradzają wprowadzanie
np. zamiany obecnego sztywnego mostu przedniego na zawieszenie niezależne oparte na kolumnach MacPhersona.
W roku 2011 Wojsko Polskie
zakupiło ponad 120 Honkerów.
W pierwszym kwartale 2012 roku
zamówiło już około 20 pojazdów.
Jeden jest testowany na bezdrożach Zakaukazia. Honker został
zgłoszony do przetargu na lekkie
samochody terenowe, których
poszukuje Ministerstwo Obrony
Republiki Czeskiej. Wersjami cywilnymi zainteresowane są kraje
afrykańskie i Ameryki Południowej. Pojazd przestaje być produktem typowo polskim, przeznaczonym dla krajowego użytkownika, przeciera sobie szlaki
w krajach o innych, bardzo zróżnicowanych warunkach drogowych i off-roadowych. Zdaniem
producenta Honker z powodzeniem może wyznaczać standardy
dla prawdziwych samochodów

S

terenowych. Z pewnością w tym roku i dalszych latach Wojsko Polskie nadal będzie doceniać cechy użytkowe samochodów, których
posiada już ponad dwa tysiące.

Życzmy sukcesów polskiej marce, na
wszystkich frontach, zarówno w kraju, jak
i za granicą. Warta jest swojej ceny, która bynajmniej nie jest wygórowana.
I
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Bez rządowego wsparcia
się nie uda
Eksport jest jednym z głównych czynników rozwojowych, będących siłą napędową
przyszłościowego myślenia i działania. Jednocześnie jest korzystny z punktu widzenia
armii, bo wydłuża serie produkcyjne, przez co oferta dla wojska może być
tańsza – mówi o bieżącej kondycji branży obronnej i perspektywach rozwoju
Sławomir Kułakowski, prezes Polskiej Izby Producentów na rzecz Obronności Kraju
Jak postrzega pan bieżącą sytuację
w branży zbrojeniowej? Kryzys daje się we
znaki?
– Przypuszczam, że ile osób pan zapyta,
tyle odpowiedzi pan usłyszy. Firmy będą się
uskarżać na brak zamówień, będą narzekać,
że niedomaga eksport, że nie widać pozytywnych zmian. Jednak co byśmy nie mówili, na kondycję branży trzeba patrzeć przez
pryzmat głównego gracza na rynku zbrojeniowym, czyli Grupy Bumar, która wyznacza
kierunki rozwoju i jest barometrem sytuacji
branży. Gdy Bumar dobrze się rozwija, to cały
sektor obronny ma się lepiej, bo sytuacja Grupy przekłada się na funkcjonowanie szerokiego grona prywatnych firm współpracujących z Bumarem, które nie muszą bać się
o zamówienia. Bumar jest motorem napędowym do tego stopnia, że wiele wyrobów finalnych firmy nie może powstać bez wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw, które
działają na zasadzie naczyń połączonych z liderem branży. Jeśli spada sprzedaż produktów Bumaru, jest to odczuwalne przez całą
branżę.
Niemniej jednak w tej chwili nie jest źle,
a to dzięki planowi zakupów polskiej armii,
obejmującemu obecnie 14 projektów operacyjnych do roku 2018, a niebawem, po zakładanych zmianach, do roku 2020. Wiedza
odnośnie wieloletniego zapotrzebowania na
sprzęt jest cennym punktem oparcia dla
przemysłu zbrojeniowego. Zawieranych jest
coraz więcej umów z armią. Warunkiem jest
posiadanie w ofercie wyrobów, które armię interesują. Jeżeli firmy nie przespały okresu przygotowań i mają dziś ciekawą ofertę, konkurencyjną w stosunku do ofert zagranicznych, zarówno pod względem finansowym,
jak i technicznym, to nie muszą martwić się
o swoją przyszłość. Dobrym przykładem
jest dawne Przemysłowe Centrum Optyki,
obecnie Bumar Żołnierz, który ma zamówienia wojskowe na kilka najbliższych lat
i może spokojnie się rozwijać, walcząc o rynki zagraniczne. Innym sztandarowym przykładem jest Huta Stalowa Wola, która wy-
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specjalizowała się w obszarze artyleryjskim,
dostarczając całe systemy obronne, na które też ma podpisane kontrakty na kolejne lata.
Taki portfel zamówień gwarantowanych
przez polską armię pozwala skupiać się na
działalności badawczo-rozwojowej oraz szukać nowych rynków zbytu, żeby dalej po-

cześnie jest korzystny z punktu widzenia armii, bo wydłuża serie produkcyjne, przez co
oferta dla wojska może być tańsza. Dlatego
też Ministerstwu Obrony Narodowej powinno
zależeć na wsparciu eksportu polskich producentów sprzętu obronnego.
Jak polska marka wyrobów zbrojeniowych jest postrzegana na rynkach obcych?
– Tam, gdzie jesteśmy tradycyjnie dostawcą o ugruntowanej pozycji, jesteśmy
dobrze postrzegani. Z kolei na niektórych rynkach, gdzie od lat mamy kłopoty z realizacją
zamówień, utrzymuje się negatywne nastawienie do polskiej oferty. Żeby uświadomić sobie obraz, jaki ma polski przemysł obronny
i poprawić ten wizerunek, został uruchomiony
branżowy program promocji na lata 2012–
2014, współfinansowany przez Ministerstwo Gospodarki z funduszy unijnych. Mam
nadzieję, że na skutek realizacji tego programu polska marka przemysłu obronnego będzie rozpoznawalna i dobrze kojarzona.
Wdrożenie programu nie oznacza jednak, że
nie będziemy prowadzili równoległych działań skierowanych do innych państw niż te 11,
które zostały objęte programem decyzją Ministerstwa Gospodarki.

Jeżeli politycy nie namieszają i nie wpadną na
pomysł likwidacji przemysłu zbrojeniowego,
kierując się argumentem, że na świecie wszystko
można kupić, to sektor obronny w Polsce jest
w stanie dobrze się rozwijać, bo mamy poważnych
odbiorców. Polska jest ważnym rynkiem zakupowym,
a przy tym mamy stabilny, ustawowo zabezpieczony
budżet – jeden z lepszych w Europie
mnażać swoje wpływy. Z dostaw dla polskich
sił zbrojnych można się utrzymać jedynie
tkwiąc w stagnacji, bez widoków na rozwój.
Eksport jest jednym z głównych czynników
rozwojowych, będących siłą napędową przyszłościowego myślenia i działania. Jedno-

Które rynki obce są najciekawsze dla naszej branży?
– Dla polskiej branży obronnej najatrakcyjniejsze są rynki azjatyckie, szczególnie
rynek hinduski, Malezja, gdzie właśnie skończyliśmy realizować duży kontrakt, Indone-
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zja i Filipiny. Do tej grupy można dołączyć
jeszcze Wietnam. Znowu zaczynają liczyć się
dla nas rynki Bliskiego Wschodu, czyli kraje
arabskie, do których dawniej dostarczaliśmy
spore ilości uzbrojenia, a teraz powoli te rynki odzyskujemy. Całkowicie nowy, przyszłościowy obszar, na którym próbujemy zaistnieć,
stanowią dla nas Ameryka Południowa i Afryka Środkowa. Ogólnie w skali kraju nastąpił
zauważalny spadek zamówień na uzbrojenie,
w związku z czym rynek się nieznacznie
skurczył, ale pozostało kilku dużych graczy.
Ci muszą wyszukać sobie luki, które staną się
naszymi specjalnościami. Jedną z nich, jeszcze niedocenianą, jest modernizacja dawnej
techniki postradzieckiej, która nadal stanowi
znaczną część wyposażenia armii biedniejszych krajów bliskowschodnich czy afrykańskich, a nawet dawnych republik Związku Radzieckiego. Naszym atutem jest znajomość
dokumentacji i wiedza, jak przedłużyć życie
tego sprzętu oraz dostosować go do standardów natowskich. W przypadku tych
państw nieopłacalny jest zakup nowego
sprzętu. Wystarczająca jest modernizacja, którą nasza branża może zaoferować, traktując
jako ciekawą niszę w dziedzinie eksportu. Tym
bardziej że na własne potrzeby produkujemy
duże ilości części zamiennych pakietów remontowych, a wiele krajów ich potrzebuje.
Tyle że do tej pory nie potrafiliśmy uczynić
z tego segmentu naszego hitu, jednak nic straconego, bo takie zapotrzebowanie utrzyma się
jeszcze przez kilka lat. Trzeba zdążyć zanim
sprzęt zostanie wycofany, a nasza produkcja
przestanie być ciekawą ofertą.
Planując strategię eksportu, trzeba pamiętać, że najnowsze technologie naszpikowane elektroniką, są drogie i nie wszystkie kraje na nie stać. Poza tym w przypadku zamówienia na sprzęt trzeba zdać sobie sprawę, czemu służy zakup: czy dany kraj kupuje uzbrojenie na defilady, czy do obrony i jakich ma
sąsiadów. Jeżeli otoczenie naszego odbiorcy
nie dysponuje najnowszym sprzętem, to nasza oferta modernizacji i tak da mu przewagę, bez konieczności inwestowania w najnowszy sprzęt. Warto podkreślić, że kluczem sukcesu branży zbrojeniowej jest wsparcie polityczne. Muszą to być działania konsultowane i skoordynowane między branżą
a rządem, a w efekcie właściwie ukierunkowane, aby kłaść właściwy akcent na promocję oferty obronnej przy okazji oficjalnych wizyt zagranicznych, misji gospodarczych czy
obecności na targach międzynarodowych.
Jak duże jest tempo postępu technologicznego w branży zbrojeniowej i jakie miejsce zajmuje Polska w światowym wyścigu innowacyjnych rozwiązań?
– Jest zauważalny duży skok, ale mimo
to odstajemy od najlepszych z prozaicznych
przyczyn o charakterze ekonomicznym. Badania nad innowacjami wymagają ogromnych
nakładów, niemniej jednak nie jest to ujmą,
bo na tle Stanów Zjednoczonych cała Euro-

pa pozostaje w tyle, ponieważ nie jest w stanie przeznaczyć na tę sferę tak dużych środków. Rodzi się pytanie, czy jesteśmy w stanie
sami, na własne potrzeby wymyślić rozwiązania na najnowsze technologie. Być może
w pewnych obszarach tak, ale zasadniczo, mając na względzie świetlaną przyszłość uzbrojenia, trzeba zmierzać w kierunku kooperacji
międzynarodowej. Proszę zauważyć, że warto inwestować w postęp w dziedzinie obronności, gdyż wiele rozwiązań ma potem zastosowanie w produkcji cywilnej. Często potwierdza się, że branża obronna jest motorem
rozwoju nowych technologii w sektorze cywilnym, czego pierwszym z brzegu przykładem jest mikrofalówka. Mamy duże pole do
popisu w obszarze szeroko rozumianego
bezpieczeństwa. Dla polskiego przemysłu wyzwaniem jest wejście w badania kosmiczne
w ramach współpracy międzynarodowej.
Branża nie powinna zamykać się w obronności, lecz mieć znacznie szerszą ofertę.
Jak można powiększać pulę środków na
sferę badawczo-rozwojową?
– Istnieje Polskie Centrum Badań i Rozwoju, które rozdziela środki na badania i rozwój. Dla branży obronnej miało być przeznaczane 500 mln zł rocznie, przy czym suma
ta nie jest do końca wykorzystywana. Niekiedy
przemysł proponuje pewne projekty, którymi
już wcześniej zajmowała się inna firma. Problemem jest brak odpowiedniej weryfikacji,
która pozwalałaby ograniczać powielanie
prac i przyspieszyłaby postęp.
Czy polskie uczelnie mają swój udział
w dynamice rozwoju rynku dzięki uczestnictwu w projektach badawczych nad nowymi rozwiązaniami?
– Tak. Sztandarowym przykładem jest
w tym zakresie Wojskowa Akademia Techniczna, a dokładnie zakład optoelektroniczny, który ma istotny udział w dorobku krajowego przemysłu. Ponadto dobrze układa się
współpraca przemysłu z Politechniką Warszawską, która nawet prowadzi małą produkcję seryjną na potrzeby przemysłu obronnego. W sektorze lotniczym wyróżnia się Politechnika Rzeszowska. Widać duże zaangażowanie środowiska akademickiego, którego
zespoły znacząco pomagają w opracowaniu
i wytworzeniu nowych technologii. Mimo to
system jest jeszcze niedoskonały i wciąż kuleje pod względem wdrożenia wyników badań
do produkcji seryjnej, ale jeżeli poparzymy na
projekty wykonywane na uczelniach, możemy być spokojni o przyszłość krajowego
przemysłu.
Na jaką ocenę zasługuje aktualne uzbrojenie polskiej armii?
– To pytanie nie powinno być skierowane do mnie, bo producent zawsze wystawi sobie najwyższą ocenę. Ja oceniam je na szóstkę, a w najgorszym razie na piątkę z plusem.
Tak naprawdę trzeba by o ocenę zapytać odbiorcę i użytkownika wyrobów. Konflikty
zbrojne w Iraku i Afganistanie pozwoliły bar-

dzo unowocześnić polską armię. Polski przemysł bardzo się sprężył wobec zapotrzebowania i faktycznie wyniki branży są imponujące. Zaczęliśmy dostarczać nowoczesne
uzbrojenie porównywalne z wyposażeniem armii zachodnich, przy czym nie ma jednej najnowocześniej wyposażonej armii. Rozkłada
się to mniej więcej tak, że najnowsze wyposażenie reprezentuje 30 proc., średniej jakości – również 30 proc., a reszta sprzętu jest prawie muzealna. Jeśli prowadzona jest systematyczna wymiana sprzętu, to układ się
utrzymuje, jeśli nie – rośnie odsetek przestarzałego sprzętu. Naprawdę nie mamy się czego wstydzić. Wiele mankamentów w uzbrojeniu zostało poprawionych w wyniku doświadczeń w Iraku i Afganistanie, choć nie
wszystkie doświadczenia z pola walki mają zastosowanie w polskich warunkach. Nasi żołnierze zostali dobrze przygotowani pod kątem stacjonowania w tych krajach, natomiast
po skończeniu misji trzeba będzie na nowo
przeprowadzić szkolenia dostosowane do polskich realiów i potrzeb. Wracając do oceny
sprzętu, na pewno jakość zmienia się na korzyść, gdy spojrzymy na sprzęt sprzed 20 lat
i obecny, choć jednocześnie przed nami stale wiele niedoróbek do naprawienia.
Jak widzi pan przyszłość branży zbrojeniowej w Polsce?
– Jeżeli politycy nie namieszają i nie wpadną na pomysł likwidacji przemysłu zbrojeniowego, kierując się argumentem, że na świecie wszystko można kupić, to sektor obronny w Polsce jest w stanie dobrze się rozwijać,
bo mamy poważnych odbiorców. Polska jest
ważnym rynkiem zakupowym, a przy tym
mamy stabilny, ustawowo zabezpieczony
budżet – jeden z lepszych w Europie, co oznacza, że jest podstawa finansowa do rozwoju
polskiego przemysłu na potrzeby krajowej armii. Jedyny element, który trzeba zmienić, to
silniejsza ekspansja na rynki zagraniczne, ale
żeby udało się zaistnieć na arenie międzynarodowej niezbędne są skoordynowane
działania branży i polityków. Bez rządowego
wsparcia się nie uda.
Jak postrzega pan przejmowanie polskich firm z branży przez obcy kapitał?
– To zjawisko postępujące i nieuniknione. Kiedyś byłem przeciwnikiem, ale teraz wiele firm zostało przejętych, a mimo obcego kapitału nadal płacą podatki w Polsce. To
mnie nie martwi. Trzeba tylko odpowiedzieć
sobie na pytanie, w których gałęziach nie powinniśmy wypuścić z rąk kontroli. O ile
wpuszczanie zagranicznych partnerów do zakładów przemysłu obronnego nie jest problemem, o tyle trzeba zachować czujność i nie
dopuścić do przejęcia kluczowych obszarów,
np. zakładów amunicyjnych. Niemniej jednak
związki kapitałowe w kontekście realizacji wartościowych projektów są ze wszech miar wskazane.
Rozmawiał Mariusz Gryżewski
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Nie mamy kompleksów
Targi Kielce od 20 lat organizują coroczne święto branży zbrojeniowej,
które z roku na rok szczyci się coraz większą frekwencją i rosnącym uznaniem.
Choć początki nie były łatwe, po 20 latach Międzynarodowy Salon Przemysłu
Obronnego przyciąga delegacje sił zbrojnych i producentów na rzecz obronności
z całego świata. O drodze do dzisiejszej pozycji i czynnikach budujących
markę MSPO mówi Andrzej Mochoń, prezes zarządu Targów Kielce
Co oprócz skali przedsięwzięcia i organizacyjnego rozmachu zaliczyłby pan do najmocniejszych stron MSPO i argumentów
przemawiających za obowiązkową obecnością przedstawicieli przemysłu zbrojeniowego
na targach?
– Gdy 20 lat temu zaczynałem organizować Międzynarodowy Salon Przemysłu
Obronnego, zamiar ten wydawał się nad wyraz odważnym krokiem. W Kielcach nie
było wówczas ośrodka targowego, brakowało
wiedzy na temat organizacji tego typu przedsięwzięć, komunikacja przedstawiała zupełnie inny poziom niż dziś – system dróg i kolei był wręcz anachroniczny. W takich okolicznościach porwaliśmy się na nie lada
przedsięwzięcie, jakim jest organizacja targów
zbrojeniowych. Śmiało można powiedzieć, że
byliśmy kopciuszkiem na rynku krajowym, nie
mówiąc o europejskim, lecz nie tylko podołaliśmy wyzwaniu, ale osiągnęliśmy niespodziewanie wysoki poziom. Dziś kielecki Salon Przemysłu Obronnego to trzecia co do
wielkości i znaczenia impreza zbrojeniowa
w Europie, zaraz po Londynie i Paryżu.
W międzyczasie nasz główny konkurent – targi Defendory w Atenach zbankrutowały.
Wszystko to podkreśla, że nasz pomysł, na który niejeden mógł patrzeć z powątpiewaniem,
był strzałem w dziesiątkę, jak również, że udało nam się udźwignąć nie lada ciężar związany z organizacją i ciągłym doskonaleniem targów oraz budowaniem renomy imprezy, która na stałe wpisała się w kalendarz światowych
wydarzeń przemysłu targowego i obronnego.
W pierwszych edycjach uczestniczyło
kilkadziesiąt firm, podczas gdy dziś liczba wystawców mocno przekracza 300, a wręcz zbliża się do 400. W ubiegłym roku gościliśmy
przedstawicieli 55 krajów z całego świata, od
Chin i Korei po Peru i Chile, a nawet wystawców z tak niewielkich i mało znanych
państw, jak Brunei. To pozwala z całym
przekonaniem stwierdzić, że cały świat dostrzega dziś nasze kieleckie targi.
Wyjątkowość Salonu w polskich warunkach polega na tym, że naprawdę służy on
polskiej zbrojeniówce i obronności, ponieważ
jest dla krajowego przemysłu oknem na
świat, dającym szerokie spojrzenie na konkurencję oraz na międzynarodowe standar-
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Wyjątkowość Salonu w polskich warunkach polega
na tym, że naprawdę służy on polskiej zbrojeniówce
i obronności, ponieważ jest dla krajowego
przemysłu oknem na świat, dającym szerokie
spojrzenie na konkurencję oraz na międzynarodowe
standardy i branżowe trendy w skali globalnej
dy i branżowe trendy w skali globalnej.
Oczywiście, krajowe firmy uczestniczą również w targach organizowanych na świecie,
ale ze względu na wysokie koszty zazwyczaj
jeżdżą na nie wyłącznie z prospektami i materiałami reklamowymi prezentowanymi na
stoiskach, natomiast w Kielcach można zobaczyć całą ofertę polskiego przemysłu
obronnego, zarówno państwowego, tego
cięższego, jak i dynamicznie rozwijającego się
sektora prywatnego, którego przedstawiciele koncentrują się głównie na elektronice, informatyce. To jedyna w roku tak duża prezentacja polskiego przemysłu obronnego.
Jednocześnie Salon pełni rolę edukacyjną,
zwłaszcza dla żołnierzy w stopniu oficerskim,
bo generałowie i członkowie kadry dowódczej
w większym stopniu odwiedzają światowe tar-

gi i czerpią wiedzę z różnych źródeł. MSPO
to szansa dla armii, by poznawać światowe
rozwiązania i równać do zachodniego poziomu funkcjonowania wojska.
Co pozwoliło wypracować na przestrzeni lat tak silną pozycję i powszechne
uznanie dla MSPO, o których pan mówi?
– Na pewno pomógł fakt, że polska armia jest duża i takie też są jej potrzeby, mimo
że w ostatnich latach uległa redukcji. Niemniej
to tu prezentowane są oferty rozważane w
kontekście zakupów dla wojska, choćby samolotów. Wiadomo, że dziś w znacznie
większym stopniu niż kiedykolwiek stawia się
na technikę. Żołnierz musi dysponować bardziej zaawansowaną techniką niż 10 lat
temu. Politycy zdecydowali, że polska armia
będzie mniej liczna, ale lepiej wyposażona,
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wobec czego konieczne są procesy modernizacji, jak również oferta zapewniająca bardziej
nowatorskie i kompleksowe wyposażenie.
Jednocześnie obserwujemy duże zainteresowanie współpracą przemysłu obronnego innych państw z polskimi producentami sprzętu wojskowego oraz dostawcami sprzętu dla
polskiej armii. Warto podkreślić, że polski
przemysł ma spory potencjał, dotąd niewykorzystany.
Przegląd ofert to jedno, ale równie ważnym elementem MSPO jest program merytoryczny. Czy trudno jest pozyskać cenionych
ekspertów z branży i przedstawicieli sił
zbrojnych do udziału w konferencjach i sympozjach, tym samym zapewniając wysoki poziom programu?
– Bardziej wskazane byłoby mówienie
o nadmiarze chętnych i zbyt wysokim zainteresowaniu programem merytorycznym
MSPO. Czasami wręcz ograniczaliśmy liczbę konferencji, gdyż nie chcemy spotkaniami
naukowymi odciągać uwagi od tego, co jest
na targach najważniejsze, czyli od ekspozycji. Niemniej co roku wiele instytucji organizuje u nas konferencje, bo daje to gwarancję
publiczności. Cztery dni targów MSPO stanowią prawdziwe święto polskiej zbrojeniówki, kiedy to wszyscy zainteresowani
z branży gromadzą się w Kielcach.
Na czym dziś zależy panu z punktu widzenia organizatora, żeby jeszcze udosko-

nalić, a może inaczej ukierunkować formułę targów? Czy docierają do państwa sygnały
ze strony uczestników odnośnie ich oczekiwań, przyszłości MSPO i oceny efektywności targów?
– Efektywność udziału wystawcy najlepiej
mierzą kontraktami, lecz w tej branży pracuje
się na nie latami, a udział w jednej imprezie,
choćby najlepszej, jest tylko elementem osiągania celów biznesowych. Ponieważ w przypadku sektora obronnego głównym zamawiającym jest państwo, wystawcy mają świadomość, że w Kielcach mogą promować swoje wyroby, ale ostatecznie ich wybór jest dokonywany w drodze przetargu publicznego.
Mimo to targi odgrywają bardzo istotną rolę
w docieraniu do odbiorców.
Jeśli chodzi o doskonalenie formuły targów niewiele możemy już zrobić. W ostatnich
latach rozbudowaliśmy infrastrukturę Targów
Kielce o nowe obiekty, w tej chwili powstaje
Centrum Kongresowe, a w sierpniu rusza budowa parkingu wielopoziomowego. Właściwie jedyne, czego nam brakuje i do czego
będziemy dążyć w ciągu najbliższych 2–3 lat,
to budowa hotelu, który znajdzie się w obrębie
naszych obiektów i będzie służył gościom kongresów. Na razie powstaje biznesplan, który
oddaliśmy w ręce specjalistów, aby stworzyć
obiekt w pełni odpowiadający warunkom i zapotrzebowaniu. Poza tym w Kielcach bardzo
przydałoby się lotnisko międzynarodowe,

choć droga ekspresowa do Warszawy jest już
niemal ukończona, mamy dobre połączenia
komunikacyjne z Krakowem i Katowicami.
Wierzę, że w ciągu kilku lat powstanie port lotniczy, co przełożyłoby się to na jeszcze większą liczbę gości targowych. Już teraz władze
miasta rozpoczęły realizację procesu inwestycyjnego.
Gdy mowa o sferze organizacyjnej targów,
na podstawie własnych doświadczeń i podróży śmiem twierdzić, że wiemy, jak je robić,
i nie musimy mieć pod tym względem kompleksów. Oczywiście nieustannie staramy się
doskonalić, ale bez fałszywej skromności
muszę wyraźnie powiedzieć, że osiągnęliśmy
dobry, międzynarodowy poziom.
W tym roku okazja do spotkania branży jest wyjątkowa, bo Salon odbędzie się po
raz dwudziesty. Jakie wydarzenia przewidziano z okazji jubileuszu?
– Z okazji jubileuszu na MSPO obecność zapowiedział prezydent Bronisław
Komorowski, który objął targi patronatem
honorowym. Spodziewamy się też wizyty
premiera Tuska i wielu delegacji zagranicznych. Już dziś wiemy, że Salon będzie wyjątkowy, bo największy w dotychczasowej historii. Dla wszystkich, tak licznie przybyłych
gości, odbędzie się specjalny, jubileuszowy
koncert.
Rozmawiała Magdalena Szczygielska

Zakład Mechaniczny
„BUMAR-MIKULCZYCE” SA
ul. Handlowa 2
41-807 Zabrze
tel.: 32 373 86 00
fax: 32 271 37 42
sekretariat@bumar-mikulczyce.pl

OFERTA SPECJALNA:
• produkcja podzespołów, części i zespołów dla pojazdów
gąsienicowych,
• produkcja skrzyń biegów o mocy 850 KM do czołgów
T-72, wozów zabezpieczenia technicznego WZT-3,
• produkcja skrzyń biegów o mocy 1000 KM do czołgów PT91,
• produkcja amortyzatorów hydraulicznych układu jezdnego,
• remonty produkowanych zespołów,
• modernizacja skrzyń biegów o mocy 850 KM do wersji
o mocy 1000 KM,
• modernizacja amortyzatorów,
• mechanizm obrotu wieży i podnoszenia armaty do pojazdu
KTO ROSOMAK.

www.bumar-mikulczyce.pl
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Jakość i niezawodność
od 60 lat
Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego PZL-KALISZ SA od 60 lat
cieszy się renomą, na którą składają się doświadczona załoga,
bogaty park maszynowy i opanowane
procesy produkcyjne, poparte
odpowiednimi certyﬁkatami.
W zakresie produkcji lotniczej
spółka może się poszczycić
sukcesami nie tylko
na polskim, ale także
międzynarodowym
rynku

SK PZL-KALISZ SA jest zakładem polskiego przemysłu
lotniczego powstałym w 1952
roku. Obecnie zatrudnia 600
osób. Podstawą produkcji ﬁrmy są tłokowe
silniki lotnicze ASz-62 IR do samolotów An2 i M-18 „Dromader”. Silniki te posiadają szereg międzynarodowych certyﬁkatów (m.in.
USA, Kanady, Brazylii, Chińskiej Republiki
Ludowej).
Produkowany przez WSK PZL-KALISZ silnik podlegał ciągłej modernizacji, czego efektem jest obecnie nowoczesny silnik
z elektronicznym wtryskiem paliwa, zwiększonym resursem i mocą. Zakład przeprowadza również naprawy i remonty tych silników. A ponadto produkuje i remontuje również zespoły i części silnika TWD-10B do samolotu AN-28.
Oferta handlowa firmy obejmuje także
produkcję kół i przekładni zębatych do przemysłu lotniczego, części do silników wysokoprężnych, pompy olejowe, korpusy pomp
oraz inne elementy wymagające precyzji wykonania. PZL-KALISZ świadczy również
usługi w zakresie obróbki mechanicznej oraz
cieplnej, cieplno-chemicznej i galwanicznej.
Wysoki poziom tych obróbek (ich jakość od-
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Tłokowy silnik lotniczy ASz-62 IR
powiada wymogom krajowych i zagranicznych firm lotniczych) pozwolił nawiązać i rozwijać współpracę z wieloma wymagającymi
kontrahentami z branży lotniczej i motoryzacyjnej.
WSK PZL-KALISZ SA dostarcza swoje wyroby dla przemysłu lotniczego (silniki,
podzespoły, części do silników, usługi re-

montowe i kooperacyjne) oraz motoryzacyjnego (części do silników wysokoprężnych, mających zastosowanie w pojazdach trakcyjnych,
samochodach). Spółka występuje na rynku
również jako kooperant w zakresie części maszyn roboczych (głównie koła zębate) i maszyn włókienniczych.
Naturalną konsekwencją rozwoju firmy
była certyfikacja w celu sprostania wymaganiom stawianym przez nowoczesny przemysł lotniczy. Firma posiada: Certyfikat
ISO 9001:2008, Certyfikat PART 145, Certyfikat PART 21G, Certyfikat AQAP 2110,
Certyfikat AS 9100, Certyfikaty NADCAP na
Azotowanie (gazowe, jonowe), hartowanie
próżniowe, chromowanie, fosforanowanie,
pasywację, elektrodrążenie chemiczne, a także badania nieniszczące stanu powierzchni
(NITAL ETCH) i defektoskopii magnetycznej.
Celem WSK PZL-KALISZ SA jest spełnienie wymagań jakościowych i bezpieczeństwa w wytwarzanych wyrobach. Zarząd
spółki dąży do tego, by każdy klient wiedział,
że jakość, niezawodność i bezpieczne użytkowanie wyrobów to główne atuty firmy.
www.wsk.kalisz.pl
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Pakt na finansowym rozdrożu
Medialne doniesienia z Chicago, pod koniec maja, musiały napawać optymizmem.
Najważniejsi ludzie na świecie odpowiedzialni za szeroko rozumiane bezpieczeństwo
mieli się dogadać miedzy innymi w sprawie wyjścia wojsk z Afganistanu. Trudno, żeby
w erze walki z terroryzmem, jeszcze pokazywać, że w samym NATO o kompromis
trzeba walczyć. To takie niemarketingowe. Tymczasem po ostatnim szczycie coraz
bardziej karkołomne jest utrzymywanie w tajemnicy, że Sojusz ma kłopoty. I to poważne
Fot. NATO

Michał Tabaka
eżeli w sferze globalnych ﬁnansów od
co najmniej kilku lat dzieje się – określając to delikatnie – nie za dobrze, to
społeczeństwu potrzebne są, nawet
na siłę, na pokaz, dobre i pozytywne impulsy. Trzeba przecież mieć jakąś deskę ratunku,
złapać się jej i przeczekać sztorm. Trudno więc
się dziwić, że w trzeciej dekadzie maja amerykańskie i europejskie media, relacjonując
szczyt NATO, epatowały wręcz optymizmem, jednoznacznie sugerując, że w sferze
bezpieczeństwa Sojusz ma sprecyzowaną
strategię na co najmniej kilka lat.
Takie hipotezy najlepiej potwierdzać
faktami z otaczającej nas rzeczywistości.
Z Chicago wyleciały więc gołębie z komunikatami o ustanowieniu daty wyjścia wojsk
Paktu z Afganistanu czy końcowych (podobno) ustaleniach dotyczących systemu
obrony przeciwpożarowej na Starym Kontynencie. – Nasza tarcza nabrała kształtów
podczas poprzedniego szczytu w Lizbonie. Teraz stała się rzeczywistością – oznajmił Anders Fogh Rasmussen, szef Paktu.

J

Brak pieniędzy widać gołym okiem. Chociażby
podczas operacji w Libii. Zdaniem niektórych
(coraz liczniejszych), taki poziom finansowania
w ogóle stawia pod znakiem zapytania
przyszłość całego Paktu. Zwłaszcza że wydatków
w najbliższym czasie z pewnością nie zabraknie.
Sama operacja wyjścia wojsk Sojuszu
z Afganistanu będzie przedsięwzięciem
niespotykanym do tej pory, zarówno pod
względem logistycznym, jak i finansowym
Wielcy wobec Sojuszu
Uczestnicy rozmów mieli uzgodnić uruchomienie pierwszej fazy budowy europejskiej
tarczy. Chodzi o rozmieszczenie antyrakiet
SM-3 na okrętach wojennych. Do kraju nad
Wisłą podobne rakiety (wersja 2A) miałyby
trafić w 2018 roku. Rasmussen kolejny raz zastrzegł, że system, co wszak wiadomo, ma być
odpowiedzią na rosnące zagrożenie ze strony Iranu. Ma być jednak – jak od dłuższego
czasu obiecuje szef Sojuszu – adaptowalny

także na inne, ewentualne zagrożenia w Europie. Nie jest dla nikogo tajemnicą, że takie
rozwiązanie absolutnie nie podoba się Rosji,
która od kilku lat twierdzi, że europejska tarcza zagrozi jej bezpieczeństwu. Były premier
Danii, znany ze swojej asertywności, w Chicago jeszcze raz opowiedział na te zarzuty.
– System nie może być blokowany przez Rosję. Nasze zaproszenie do jego współtworzenia
jest cały czas aktualne – stwierdził Rasmussen. Szkopuł w tym, że po „drugiej stronie”
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też jest przywódca, który twardych słów się
nie boi. W depeszach z Moskwy pojawia się
opinia prezydenta Putina o nowym wyścigu
zbrojeń. Innymi słowy: Rosja kolejny raz pokazuje, że jeżeli tarcza antyrakietowa w Europie rzeczywiście zacznie funkcjonować,
oni nie będą siedzieć z założonymi rękami, tylko też zaczną się zbroić. A chyba powrót do
lat 70., kiedy jedna i druga strona prześcigały się w pompowaniu w swoje armie, nikomu
nie byłby na rękę.
Barack Obama tonuje nastroje i także
wskazuje przyszłą tarczę jako pole współpracy
z Rosją. – Ten system w żadnym wypadku nie
ma podważać bezpieczeństwa Rosji – potwierdza. Być może jest coś na rzeczy w kuluarowych pogłoskach, że możliwy jest zupełnie inny scenariusz, który powstanie po
ugadaniu się dwóch wielkich: właśnie USA
i Rosji. Czas pokaże, jak będzie. Na razie jesteśmy coraz bliżej budowy tarczy. Sojusz zakupił już pięć bezzałogowych, nieuzbrojonych
samolotów. To część systemu AGS (Allied
Ground Surveillance), który pozwala na
identyfikowanie z powietrza zagrożeń na lądzie.

Afganistan i Pakistan w roli głównej
W Chicago członkowie Paktu Północnoatlantyckiego opracowali plan wyjść wojsk
NATO z Afganistanu. Ma do tego dojść
w 2014 roku. Wcześniej, jeszcze w 2013 roku, ma nastąpić stopniowe wycofywanie
wojsk Sojuszu i przekazanie przywództwa rządowym siłom zbrojnym. Jednak nawet jak wyjedzie już ostatni żołnierz NATO, nie oznacza to definitywnego końca obecności Paktu w Afganistanie. Dalej będą doradzać tutejszej armii i prowadzić szkolenia.
Rozmowy o rejonie w naturalny sposób
„zahaczyły” także o Pakistan – bardzo istotny temat w kontekście obecności Sojuszu, jak
i jego wyjścia z Afganistanu. Sporną kwestią
było ponowne otwarcie linii zaopatrzeniowych. Przypomnijmy: 26 listopada 2011
roku amerykańscy żołnierze ostrzelali i zabili
24 pakistańskich wojaków. Strona amerykańska odmówiła wtedy przeprosin za zaistniały incydent. Wtedy tranzyt przez Pakistan
stał się niemożliwy. Teraz Barack Obama stawia sprawę jasno, zapowiadając: – Pakistan
musi być częścią rozwiązania kwestii afgańskiej. Prezydent USA w Chicago nie bał się
mówić o nierozwiązanych problemach z Pakistanem. Teraz wszystko w rękach władz Pakistanu. Czas pokaże, czy przełkną dosyć
gorzką pigułkę i znowu otworzą swoje granice
na potrzeby transportu NATO, przy okazji załatwiając pewnie kilka intratnych kontraktów
finansowych, czy będą nieugięci do końca, pozostając z dumą, ale bez pieniędzy.
Sojusz na taką dumę chyba jest przygotowany, bo już w Chicago nieśmiało przebąkiwano o możliwościach tranzytu przez Rosję. Należy jednak pamiętać, że cena, jaką
przyszłoby zapłacić za takie rozwiązanie
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(nie tylko w sensie pieniężnym) byłaby wyższa od dotychczasowej. Prezydent Putin
z pewnością miałby znacznie kosztowniejsze
wymagania niż jakiekolwiek wcześniej ze
strony Pakistanu. Część publicystów zza
oceanu zaczęła się zastanawiać, czy to przypadkiem nie początek porozumienia (na razie bardzo cichego) z Rosją – w kontekście tarczy antyrakietowej.

Finał bez konkretów
Tak czy inaczej, spotkanie w Chicago zakończyło się bez konkretnego porozumienia
z Pakistanem, co zdaniem wielu znawców tematu należy oceniać jako porażkę Obamy
i USA. – Prezydent USA traktował w Chicago prezydenta Pakistanu bardzo obcesowo,
po prostu lekceważył go – uważa Bruce Riedel z Brookings Institution. – Niestety, na braku tego porozumienia tracą obie strony. Pakistan ogromne pieniądze z opłat tranzytowych, a NATO łatwą i szybką drogę do Afganistanu. Lekceważący stosunek prezydenta
USA do Asifa Ali Zardari’ego może dostarczyć dodatkowych argumentów przeciwnikom
prezydenta Pakistanu.
Niektórzy obserwatorzy mają jednak
nieco więcej optymizmu. – Obie strony doprowadziły do sytuacji, w której wzajemne relacje sprowadzono do transakcji handlowej,
w której wspólny interes leży na skrzyżowaniu krzywych podaży i popytu – twierdzi z kolei Reza Jan z The American Enteprise Institute. Jest coś na rzeczy w tym stricte ekonomicznym porównaniu. W Chicago bowiem
– chyba jak nigdy dotąd – kwestie finansowe
wiodły prym, przynajmniej w tych nie do końca medialnych rozmowach. Trudno się dziwić: wszak właśnie te dyskusje w Wietrznym
Mieście okazały się najtrudniejsze.
Już przed samym szczytem dziennikarze
„The Wall Street Journal” i nie tylko ostrzegali, że szanse na osiągnięcie przez europejskie kraje zaplanowanych w latach wcześniejszych 2 proc. PKB na wydatki związane
z armią i bezpieczeństwem są znikome. – To
jest sytuacja, z którą mamy do czynienia już
teraz – przekonuje Luke Coffey z The Hertiage Foundation. – 2 procent PKB tak naprawdę wydawały tylko trzy kraje: USA,
Wielka Brytania i Grecja. Wydatki Francji już
w zeszłym roku spadły poniżej granicy minimalnej. Z kolei wydatki Hiszpanii to jedynie 0,9 proc. PKB. Samo miasto Nowy Jork
wydaje więcej pieniędzy na policję niż 13
członków NATO na swoją obronę – dodaje.

Gra toczy się o pieniądze
Brak pieniędzy widać gołym okiem. Chociażby podczas operacji w Libii. Zdaniem niektórych (coraz liczniejszych), taki poziom finansowania w ogóle stawia pod znakiem zapytania przyszłość całego Paktu. Zwłaszcza
że wydatków w najbliższym czasie z pewnością nie zabraknie. Sama operacja wyjścia
wojsk Sojuszu z Afganistanu będzie przed-

sięwzięciem niespotykanym do tej pory, zarówno pod względem logistycznym, jak i finansowym. A co potem? Wiadomo, że utrzymanie ANSF (Afghan National Security
Forces) kosztuje około 4–6 mld dol. rocznie.
To i tak taniej niż utrzymywanie tam amerykańskich i europejskich żołnierzy. Tylko że taką
sumę lub zbliżoną należałoby dalej łożyć po
2014 roku. Dla nikogo bowiem nie jest tajemnicą, że Afganistanu zwyczajnie nie stać
na utrzymanie swoich sił bezpieczeństwa,
a bez tego można tylko marzyć o stabilizacji
w tym rejonie. Wszystkie zaś lata tam spędzone przez NATO okazałyby się porażką, co
i tak jest teraz podkreślane w rozbieżnościach
między tym, co Pakt miał zrobić w Afganistanie przez ten cały czas, a tym, czego rzeczywiście dokonał.
Określenie finansowania jest obecnie
zadaniem karkołomnym. Z prostej przyczyny. Teraz nikt nie może powiedzieć, jak zorganizowana i jak liczebna ma być armia
afgańska. Malou Innocent z Instytutu Katona
zauważa, że jeżeli krajów europejskich nie będzie na to stać, to nie ma możliwości, by ów
finansowy ciężar w całości na swoje barki
wzięły Stany Zjednoczone. To zaś dało
asumpt do tworzenia hipotez, w których
eksperci zastanawiają się w ogóle nad sensem
utrzymywania Sojuszu w takim kształcie, jak
do tej pory. Doug Bandow z Instytutu Katona
owe rozważania stara się czynić na przekór,
w oderwaniu od finansowej machiny. Twierdzi, że teraz Stany Zjednoczone nie mają potrzeby wspierania dalej Paktu. Zagrożenia
z Rosji nie ma de facto żadnego, zaś propozycje przyjmowania do NATO takich nowych
członków, jak Bośnia, Ukraina, Macedonia
czy Ukraina, wpłynie – zdaniem Bandowa
– negatywnie na bezpieczeństwo USA. – Nie
warto chronić Gruzji za cenę konfrontacji
z Rosją – twierdzi.
Finansowe reperkusje utrzymania NATO
w różnym stopniu, ale z pewnością będą odczuwalne w wielu krajach. W Polsce mamy
już do czynienia z sygnałami niezadowolenia.
– Nasza delegacja była tam zupełnie zagubiona. Kolejny raz byliśmy jedynie potakiwaczami amerykańskich propozycji – ocenia
postawę ministra Sikorskiego w rozmowach
o nakładach na afgańska armię Witold Waszczykowski (PiS). – Byliśmy zbyt delikatni
w formułowaniu swoich propozycji – zauważa
również Stanisław Wziątek (SLD).
Pakt Północnoatlantycki ma na swoim
koncie wiele sukcesów. To bezdyskusyjne. Podobnie jak to, że rzeczywistość i otoczenie,
w jakim funkcjonuje Sojusz, bardzo gwałtownie i szybko zmieniają się. I na to w pierwszej kolejności musi reagować skostniałe
NATO. Rzecz jasna, rozmowy o tym, koniec
końców, i tak by doprowadziły do pieniędzy,
bo tak naprawdę wszystko się o nie rozbija.
Dalsze finansowanie Sojuszu odpowie na proste, wbrew pozorom nie retoryczne, pytanie:
ile warte dla nas jest bezpieczeństwo?
I
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Etyczny wymiar zarządzania
konfliktem zbrojnym
Kategoria bezpieczeństwa państwa ulega przewartościowaniu, ponieważ zmienia się
charakter współczesnych zagrożeń. Siły zbrojne stają przed wyzwaniami zarządzania
sytuacjami kryzysowymi nie tylko wobec nieprzewidywalnych klęsk naturalnych,
ale i awarii technologicznych czy aktów terroru, w tym cybernetycznego
Cezary Tomasz Szyjko
związku z nowymi zagrożeniami konieczna jest dynamiczna ewolucja systemu bezpieczeństwa państwa w kierunku tworzenia kompleksowych i zintegrowanych narzędzi zarządzania kryzysowego.
Tajemnica sukcesu zarządzania kryzysem
tkwi nie tylko w procedurach, narzędziach
prawno-administracyjnych, ale w dużym
stopniu we wzorcach etyczno-moralnych
w zarządzaniu wojskiem w systemie bezpieczeństwa państwa.

W

Nowy paradygmat bezpieczeństwa
Bezpieczeństwo państwa jest pojęciem
złożonym, podlegającym ewolucji znaczeniowej w kontekście ich znaczenia w wymiarze regionalnym i globalnym. W słownikach
terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego bezpieczeństwo definiowane jest
jako „stan, który daje poczucie pewności
i gwarancję jego zachowania oraz szansę na
doskonalenie” („Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego”, Wyd. AON,
Warszawa 2002), zaś politykę bezpieczeństwa
narodowego ujmuje się jako element składowy
polityki państwa dotyczący przedsięwzięć
związanych z tworzeniem i wykorzystaniem
potencjału obronnego w celu zapobiegania
i przeciwdziałania różnego rodzaju zagrożeniom.
Obecnie mamy do czynienia z kolejnym
przewartościowaniem tego pojęcia. Odchodzi w przeszłość „tradycyjna koncepcja bezpieczeństwa, identyfikująca je z brakiem zagrożeń militarnych. Współcześnie zakres
przedmiotowy bezpieczeństwa obejmuje
nowe dziedziny. Stąd tzw. „wielowymiarowość” bezpieczeństwa. W świetle powyższego należy zaznaczyć, że zmienia się charakter współczesnych zagrożeń, a służby specjalne stają przed problemami nie tylko klęsk
naturalnych, ale i technologicznych, a także
aktów terroru. Konieczna jest więc stopniowa ewolucja narodowego systemu bezpieczeństwa w kierunku tworzenia kompleksowych i zintegrowanych narzędzi zarządzania
kryzysowego, umożliwiających równocze-

Zetknięcie z kryzysem zmusza do poszukiwania
nowych strategii i metod postępowania, a także
powoduje frustrację dowódców sił zbrojnych
wywołaną spadającą oceną ich działań
sne wykorzystanie komponentów militarnych i cywilnych, na każdym poziomie reagowania, tj.: międzynarodowym, krajowym
i regionalnym, w odniesieniu do maksymalnie szerokiego wachlarza zagrożeń.
Zapobieganie zjawiskom niekorzystnym,
zagrażającym bezpieczeństwu ludzi i państw,
należy rozpocząć od poznania ich źródeł. Daje
to w wielu przypadkach możliwość ich eliminacji w zarodku. Ogólnie rzecz biorąc, kryzys najczęściej kojarzony jest ze sceną polityczną w państwach, organizacjach międzynarodowych, stosunkami międzynarodowymi, gospodarczymi i finansowymi. W potocznym rozumieniu pojęciem tym określa się
sytuacje, w których wspólnym mianownikiem
jest zagrożenie dla aktualnego, akceptowa-

nego społecznie stanu rzeczy w danej dziedzinie funkcjonowania jednostek i społeczeństwa. Może ono również odnosić się, czasowo i sytuacyjnie, do zachowania stanu pożądanego, bezpiecznego, pozwalającego na
niezakłócony rozwój osobisty i społeczny.

Kulminacja konfliktów zbrojnych
W ostatnich latach słowo „kryzys” stało
się bardzo popularne. Ogólne zdefiniowanie
kryzysu jest sprawą trudną, gdyż każdy kryzys jest w swoim przebiegu unikalny, niepowtarzalny. Nie ma też jednej uniwersalnej, skutecznej recepty na radzenie sobie z przyczynami, przebiegiem i skutkami kryzysu. Można tylko mówić o potrzebie znajomości i stosowania podstawowych zasad w sytuacjach
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kryzysowych spowodowanych głównie klęskami naturalnymi, katastrofami technicznymi
(technologicznymi, lub nieracjonalnym postępowaniem przedsiębiorstw i ich menedżerów.
Słownikowo desygnaty pojęcia „kryzys”
ujmowane są najczęściej w sposób następujący: „punkt zwrotny, przełomowy”, „moment
rozstrzygający”, „jakościowa zmiana danego
układu społeczno-gospodarczego lub w tym
układzie”. W innym ujęciu słownikowym
pojęcie to oznacza: „moment przełomu w odniesieniu do przeżyć, poglądów indywidualnych (aspekty psychologiczne), do rozwoju
kultury, nauki itp.”, „okres załamania gospodarczego (w ekonomii)”, „najcięższy,
przełomowy okres choroby, przesilenie (wymiar indywidualny)”.
W wymiarze zadań służb specjalnych,
a nie indywidualnym, istota pojęcia kryzys,
jego źródła, przebieg i skutki odnoszą się do
funkcjonowania państwa, instytucji i społeczeństwa jako całości. Chodzi m.in. o to, na
ile kryzys wpływa na działalność służb specjalnych i jak radzą sobie one z zapobieganiem i skutkami kryzysu.
Najistotniejszy jest tutaj społeczny wymiar
i skutki kryzysu. Przy czym społeczeństwo to
nie tylko zbiór ludzi zamieszkujących pewne
terytorium, lecz swoista organizacja posiadająca własną hierarchię i związany z nią aparat kierowania. W takim ujęciu używane
określenie kryzys społeczny oznacza „kulminację nagromadzonych i skumulowanych
konfliktów w różnych dziedzinach życia społecznego”.

Wzór społeczny a stereotyp służby
Kultura służby woskowej obejmuje m.in.
obyczaje i zwyczaje, wzory zachowań, sposoby myślenia i rozwiązywania zadań oraz cechy osobowości, jakie są kształtowane i rozwijane w procesie służby z uwzględnieniem
uwarunkowań i wpływów otoczenia. Jakie
wzory zachowań zawodowych wymagane są
najczęściej w miejscu służby? Można tu wyróżnić wzory ogólne i bardziej szczegółowe.
Pierwsze z nich określają m.in.: zakres zawodowych uprawnień i obowiązków, wymagania co do fachowych umiejętności, cechy
psychofizyczne danego żołnierza, postawę
etyczną (pamiętając o relacjach: kultura – moralność – etyka), to jest jakimi normami
etycznymi się kieruje w swoim postępowaniu
na służbie, na zajmowanym stanowisku, ale
także w sytuacjach szczególnych, tak zwanych
wyborów moralnych, wreszcie: stosunek do
podwładnych i przełożonych, do ludzi tego
samego zawodu i innych zawodów.
Tak więc, wykonywanie danych funkcji zawodowych jest regulowane nie tylko przepisami prawa, regulaminów i kodeksów, lecz także normami obyczajowymi i zwyczajowymi
występującymi w konkretnej grupie. To samo
można powiedzieć o wykonywaniu funkcji zawodowych. Wytwór, produkt działalności
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zawodowej funkcjonariusza, winien nie tylko
spełniać standardy przewidziane odpowiednimi przepisami, lecz także odpowiadać pewnym wymaganiom i kanonom formułowanym
przez dane środowisko zawodowe i opinię społeczną. Chodzi tu zarówno o prakseologiczny wymóg dobrej, skutecznej, niezawodnej
służby, jak i o pomysłowość, kreatywność
w swojej specjalności i nie tylko w niej. Ponadto
w opinii zawodowej i szerzej – w opinii społecznej występują pewne stereotypy służb
specjalnych, czyli swoiste o nich wyobrażenia,
często nie oparte o dane empiryczne, tak jak
to bywa z wszelkimi stereotypami.

Reguły etyki zawodowej
Również problematyka etyki służby dotyczy nie tylko dużych grup zawodowych z tradycjami, lecz wszystkich innych, w tym nowo
tworzących się rodzajów służb specjalnych.
Jedną z przyczyn wzrastającego zainteresowania problemami etyki zawodowej jest
zwiększanie się rodzajów i liczby służb specjalnych mających bezpośredni kontakt z ludźmi oraz, niejednokrotnie, ich wpływu na
losy jednostek i zbiorowości społeczne. Inną
przyczyną zainteresowania etyką służby jest
kwestia odpowiedzialności społecznej za rezultaty działalności zawodowej, decyzyjnej
– jednostkowej i w imieniu państwa. Odpowiedzialności związanej z konfliktami moralnymi towarzyszącymi współcześnie pełnieniu wielu zawodowych ról. Na tym tle kwestie etycznych kwalifikacji pracowników,
głównie zaś decydentów, uzyskują wagę co
najmniej równą kwestii kwalifikacji profesjonalnych, kultury wykonywanej służby. Znajduje to wyraz m.in. w opracowywaniu przez
wiele służb wewnętrznych kodeksów postępowania etycznego.
Już sam wymóg fachowości i rzetelności
zawodowej ma zabarwienie moralne. Wysoka wiedza i umiejętności zawodowe mogą
sprzyjać realizacji określonych wartości moralnych, a respektowanie tych wartości może
skłaniać do pogłębienia wiedzy fachowej i jak
najlepszego jej wykorzystania. Obowiązków
etycznych i obowiązków zawodowych nie
można od siebie oddzielać. W niektórych
przypadkach pokrywają się one ze sobą, np.
żołnierza, policjanta. W zasadzie jednak
obowiązki zawodowe dotyczą technicznoorganizacyjnej strony czynności zawodowych, podczas gdy reguły etyki zawodowej dotyczą wewnętrznych kwalifikacji człowieka, określają jego postępowanie zawodowe
z punktu widzenia dobra i zła moralnego,
krzywdy i sprawiedliwości.

Moralność na kryzys
Kryzys jest najtrudniejszym momentem
gospodarki i organizacji, głównie ze względu
na trudności, czy raczej brak umiejętności jego
przewidywania, oraz ze względu na zaburzenia i niepewność, jakie za sobą niesie. Zetknięcie z kryzysem zmusza do poszukiwania

nowych strategii i metod postępowania, a także powoduje frustrację dowódców sił zbrojnych wywołaną spadającą oceną ich działań.
Stąd niezbędne stają się wiedza, doświadczenie i umiejętności z zakresu problematyki kryzysu w państwie, jego istota oraz diagnozowanie sytuacji kryzysowej, wybór strategii postępowania z kryzysem i kształcenie
umiejętności właściwego stosowania metod
i narzędzi walki z nim.
Moralność zawodowa żołnierza stanowi w niektórych przypadkach afirmację i zalecenie pewnego typu postawy służb specjalnych w sytuacjach kryzysowych. Zalecenia takie są dość stabilne, mają znaczenie wiążące dla wszystkich przedstawicieli sił zbrojnych w strukturze bezpieczeństwa państwa.
Można więc stwierdzić, że w pluralizmie systemów etyki zawodowej oraz w ograniczonych
ich odrębnościach znajduje wyraz m.in. socjologiczny relatywizm moralny. Nie przeczy
on podstawowej jedności poglądów moralnych, odpowiadających wspólnym warunkom
i potrzebom społeczeństwa. Relatywizm ten
wyraża natomiast złożoność potrzeb i warunków społecznych oraz wielowarstwowość społecznych wyobrażeń o wartościach
i powinnościach moralnych
Zadaniem reguł występujących w systemie etyki zawodowej jest również uczulanie
przedstawicieli poszczególnych sił zbrojnych
na szczególnie zagrażające im niebezpieczeństwa moralne i pokusy dokonywania swoistych nadużyć moralnych wiążących się
z charakterem pracy zawodowej i charakterem zadań specjalnych. Jednak znaczenie moralności zawodowej nie zamyka się jedynie
w obrębie danego zawodu. Ma ona też szersze, społeczne znaczenie, a krzewienie i egzekwowanie wymogów moralności zawodowej
okazać się może najskuteczniejszą formą rzeczowej moralistyki, wydobywając konkretny
sens poszczególnych wymogów moralnych.
Reasumując, istnieje wiele czynników
decydujących o sprawnym zarządzaniu sytuacją kryzysową. Im szybciej potencjalny kryzys zbrojny zostanie wykryty, tym łatwiej go
opanować. Im bardziej intensywne, oczywiście w granicach zaistniałej potrzeby, będą
działania prewencyjne, tym lepsze przyniosą
rezultaty. Sprawne pokierowanie sytuacją
kryzysową przy sprzyjających warunkach
może nie tylko zniwelować negatywne skutki wywołane przez kryzys, ale także wywołać
korzyści dla organizacji. Dużą rolę odgrywają
kontakty z mediami oraz sposób komunikacji i przekazywania informacji. Dobrze jest
mieć jakieś zaprzyjaźnione medium lub chociaż dziennikarza. Prawidłowo spreparowane informacje mogą odnieść całkowicie odmienny efekt niż można by się spodziewać.
Istotne są relacje wewnętrzne firmy i morale uczestników kryzysu. Ważne jest dostosowanie działań do etapu i rodzaju kryzysu oraz
prawidłowe zarządzanie siłami zbrojnymi
w systemie bezpieczeństwa państwa.
I

Centrum Banku Śląskiego Sp. z o.o.
ul. Chorzowska 50, 40-121 Katowice
tel. (32) 731 60 10, fax (32) 731 60 12
biuro@chorzowska50.pl

POWIERZCHNIE BIUROWE
SALE KONFERENCYJNE
PARKINGI
www.chorzowska50.pl

MOTORYZACJA

Dacia kontratakuje
o modelach Logan, Logan MCV, Logan Van, Logan Pick-up, Sandero i Duster, gama Dacii wzbogaci się o Lodgy, spełniające oczekiwania rodzin poszukujących wszechstronnego auta za umiarkowaną
cenę, zazwyczaj decydujących się na zakup samochodu używanego.
Lodgy wyróżnia się wyjątkowo przestronnym wnętrzem oraz funkcjonalnością. Może pomieścić nawet 7 osób. Zwraca uwagę wymiarami vana klasy C (długość 4,50 m) za cenę vana klasy B. Lodgy jest pierwszym modelem nowej generacji samochodów Dacii, a jednocześnie zachowuje wszystkie typowe dla tej marki cechy. Linia nadwozia sprawia
wrażenie solidności i zapowiada przestronne wnętrze.
Stylistyka wnętrza utrzymana jest w nowym tonie i zwraca uwagę wyższą jakością wykończenia. Lodgy oferuje nowe, niespotykane dotąd w Dacii elementy wyposażenia, takie jak system multimedialny MEDIA NAV z panelem sterującym wbudowanym w konsolę i 7-calowym ekranem dotykowym, obejmującym: nawigację, radio, telefoniczny zestaw głośnomówiący Bluetooth, umożliwiający podłączenie zewnętrznych urządzeń.
Dzięki praktycznej możliwości zmiany konfiguracji w zależności od różnych potrzeb i bagażnikowi o pojemności mogącej sięgać w konfiguracji dwumiejscowej aż 2617 dm3 Lodgy dysponuje niezwykle przestronnym wnętrzem.
Na polskim rynku Dacia Lodgy będzie dostępna jesienią 2012 roku.
I
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DAF – numer
jeden w Europie
2011 roku spółka DAF jeszcze bardziej wzmocniła swoją pozycję na europejskim rynku samochodów ciężarowych. W kategorii pojazdów ciężkich (powyżej 15 ton) holenderski producent ciężarówek osiągnął rekordowy udział 15,5 proc. w rynku Unii Europejskiej
(w 2010 roku wynosił on 15,2 proc.). DAF jest liderem rynku w Holandii,
Belgii, Wielkiej Brytanii, Polsce i na Węgrzech oraz największą marką
importową w Niemczech i Francji. W Austrii i Czechach DAF zajmuje mocne drugie miejsce.
W segmencie ciągników DAF jest liderem rynku w Holandii, Wielkiej Brytanii, Belgii, Polsce, Czechach i na Węgrzech. We Francji, Hiszpanii, Włoszech, Niemczech i na Węgrzech we wspomnianym segmencie
udało się osiągnąć rekordowe udziały w rynku. W całym europejskim
segmencie ciągników marka DAF uzyskała w zeszłym roku udział w rynku na poziomie niemal 19 proc.
I
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Nowy model CF85 ATe

Nowy Fiat Panda mistrzem ekonomii
owy Fiat Panda z silnikiem 1,3 MJTD o mocy 75 KM, zdecydowanie wygrał IX edycję Supertestu Ekonomii, zorganizowanego pod
patronatem Auto Klubu Dziennikarzy Polskich, zostawiając konkurencję w tyle.
Wytyczona przez organizatora trasa o długości 300 km wiodła z Warszawy drogą ekspresową S7 do Radomia, potem drogą krajową
nr 12 przez Zwoleń do Puław, a stamtąd drogą wojewódzką nr 801 wzdłuż Wisły i z powrotem do Warszawy. Regulamin zawodów wymuszał na dwunastu uczestnikach średnią prędkość przejazdu na poziome 60–65 km/h.
Na mecie okazało się, że najmniej, bo tylko 9,34 litra paliwa, trzeba było zatankować do nowego Fiata Pandy z silnikiem 1,3 MJTD, którym kierował pracownik działu logistyki Fiat Auto Poland, co oznacza, że zużył
on średnio tylko 3,27 litra oleju napędowego na 100 km.
I
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Oficjalne wyniki IX Supertestu Ekonomii pod
kątem średniego zużycia paliwa:
Nowy Fiat Panda 1,3 MJTD - 3,27 l/100km
Skoda Citigo 1,0 MPI
- 3,61 l/100km
Fiat 500 0,9 TwinAir Turbo - 3,66 l/100km
Skoda Fabia 1,6 TDI
- 3,75 l/100km
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Nowy D-MAX
ałkowicie nowy pickup ISUZU D-MAX zwraca uwagę imponującą,
muskularną i szlachetną sylwetką o sportowym charakterze oraz przestronnym wnętrzem o bardzo starannym wykończeniu, w którym każdy
poczuje się komfortowo.
Atrakcyjna stylistyka sprawia, że nowemu pickupowi ze stajni ISUZU
trudno się oprzeć. Pod jego maską drzemie wysokoprężny silnik najnowszej generacji, o pojemności 2,5 litra, mocy 163 KM i imponującym momencie obrotowym 400 Nm, dostępnym w szerokim zakresie prędkości
obrotowej.
Samochody będą dostępne w Polsce na przełomie czerwca i lipca w trzech
wersjach nadwozia: z pojedynczą kabiną, wydłużoną kabiną – z dodatkowymi drzwiami otwieranymi „pod wiatr”, i z podwójną kabiną, w której w bardzo komfortowych warunkach może podróżować nawet pięć osób.
Każda z wersji pickupa już w standardzie posiada napęd na 4 koła.
Podstawowa wersja D-MAX z pojedynczą kabiną, w podstawowej wersji wyposażenia (L) skalkulowana została na 76 950 zł netto i jest dostępna
w sieć dilerskiej obejmującej 25 punktów w całej Polsce.
I

C

KANGOO na baterie
aprezentowane po raz pierwszy na Salonie Samochodowym w Hanowerze w 2010 roku Renault Kangoo Z.E. traﬁ do sieci sprzedaży w Polsce we wrześniu. Model przeznaczony jest przede
wszystkim dla klientów instytucjonalnych, poszukujących ekonomicznego, uniwersalnego samochodu przyjaznego dla środowiska.
Renault Kangoo Z.E. jest w 100 proc. elektrycznym, uniwersalnym samochodem
użytkowym o zerowej emisji CO2. Model w 2- i 5-miejscowej wersji Maxi, zachowuje
identyczne z wersją spalinową parametry użytkowe: objętość przestrzeni ładunkowej, wynoszącą od 2,4 do 4,6 m3, ładowność 650 kg i identyczny poziom komfortu. Ponadto samochód charakteryzuje się bezgłośną i elastyczną pracą z całym momentem obrotowym dostępnym już od chwili ruszenia z miejsca oraz płynnymi przyspieszeniami dzięki brakowi skrzyni biegów.
Silnik elektryczny zasilany jest z akumulatora litowo-jonowego o pojemności
energetycznej 22 kWh, zapewniającego pojazdowi zasięg 170 km w cyklu mieszanym (dane producenta). W rzeczywistych warunkach zasięg pojazdów elektrycznych może
zmieniać się w większym stopniu niż w przypadku ich spalinowych odpowiedników. Zależy on od prędkości, charakterystyki pokonywanej
trasy, sposobu korzystania z klimatyzacji i ogrzewania, temperatury otoczenia oraz stylu jazdy.
Cena elektrycznego Kangoo zaczyna się od 79 900 zł netto + 349 zł netto (miesięczna opłata za wynajem akumulatora).
I

Z

Mii w polskich salonach
EAT Mii to nowoczesna interpretacja dynamicznego, stylowego i przemyślanego auta miejskiego. To model idealnie dostosowany do
współczesnego, zurbanizowanego i dynamicznego stylu życia.
Wymiary nowego SEAT-a idealnie wpisują się w miejską dżunglę, ułatwiając zarówno manewry podczas parkowania, jak i te w trakcie
przemieszczania się pośród wielkomiejskich ulic. Mii ma 3,56 metra długości, co idealnie sprawdza się w zurbanizowanym świecie. Dzięki promieniowi skrętu wynoszącemu zaledwie 9,8 metra Mii świetnie radzi sobie w wąskich i zatłoczonych arteriach. Kompaktowe wymiary nie
umniejszają jednak jego użyteczności. Auto z łatwością przewiezie czterech pasażerów, oferując zarazem przestronny i praktyczny bagażnik. Nowy
SEAT dostępny jest w wersji 2-drzwiowej, a w następnych miesiącach ofertę uzupełni także jego 4-drzwiowy odpowiednik.
Ceny nowego SEAT-a zaczynają się od 32 658 zł za podstawowa wersję Reference z jednostką benzynową o pojemności 1 litra i mocy 60 KM.
Podstawowe wyposażenie wymienionej wersji obejmuje 4 poduszki powietrzne, system bezpieczeństwa ABS oraz szereg udogodnień, zapewniających bezpieczną i przyjemną jazdę. Mocniejszą odmianę z silnikiem
o mocy 75 KM wyceniono na 34 908 zł, a wersje z bogatszym wyposażeniem Style rozpoczynają się już od 34 008 zł.
I
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Gdzie na targi
wrzesień 2012
3–6

3–6
3–7
4–6
6
6–8

7–9

11–13
14–15
19–20

19–21

21–24
21–23
25–27
25–27

25–27

27–29

MSPO 2012
– Międzynarodowy Salon Przemysłu
Obronnego
LOGISTYKA 2012
– Międzynarodowe Targi Logistyczne
Międzynarodowe Targi Meblowe 2012
BTS 2012
– Targi Obuwia, Skóry i Wyrobów Skórzanych
Międzynarodowe Forum Gazowe
CEE LPG Forum 2012
EKO-LAS 2012
– Targi Gospodarki Leśnej, Przemysłu
Drzewnego, Ochrony Środowiska
EXPOBUD 2012
– Budownictwo, Wnętrza,
Salon Technik Grzewczych
ENERGETAB 2012
– Międzynarodowe Energetyczne Targi Bielskie
GLADES 2012 – Targi Sztuki Szklanej
NAFTA I GAZ 2012
– Międzynarodowe Targi Przemysłu Naftowego
i Gazownictwa
MEDYCYNA XXI 2012
– Targi Sprzętu i Medycznego Wyposażenia
Diagnostycznego i Terapeutycznego
AGRO SHOW 2012
– Międzynarodowa Wystawa Rolnicza
INSTAL-SYSTEM 2012 – Targi Instalacyjne
CONTROL-TECH 2012
– Targi Przemysłowej Techniki Pomiarowej
ALUMINIUM & NONFERMET 2012
– Międzynarodowe Targi Aluminium
i Technologii, Materiałów i produktów
Metali Nieżelaznych
METAL 2012
– Międzynarodowe Targi Technologii
dla Odlewnictwa
ECO FORUM 2012
– Targi Ochrony Środowiska

Kielce
Kielce
Ostróda
Poznań
Warszawa

Świebodzin

Gliwice
Bielsko-Biała
Krosno

Warszawa

Kielce
Bednary
Bielsko-Biała
Kielce

Kielce

Kielce
Lublin

październik 2012
2–4

2–4
3–4
4–5
5–7

WIRTOTECHNOLOGIA 2012
– Międzynarodowe Targi Metod i Narzędzi
do Wirtualizacji Procesów
Targi Poligrafii i Druku Reklamowego 2012
VENDING POLAND 2012
– Targi Automatów Sprzedających
GIS MEETING 2012
– II Targi Wiedzy i Rozwiązań Geoinformacyjnych
INTARG 2012
– Międzynarodowe Targi Innowacji
Gospodarczych i Naukowych
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Sosnowiec
Lublin
Warszawa
Kielce

Katowice

8–11 POLAGRA-FOOD 2012
– Międzynarodowe Targi Wyrobów Spożywczych
8–11 TAROPAK 2012
– Międzynarodowy Salon Techniki
Pakowania i Logistyki
8–11 Polagra-Tech 2012
– Międzynarodowe Targi Technologii Spożywczych
8–11 PAKFOOD 2012
– Targi Opakowań dla Przemysłu Spożywczego
10–12 TRANSEXPO 2012
– Międzynarodowe Targi Lokalnego
Transportu Zbiorowego
10–12 TIWS 2012
– Targi Infrastruktury Wodno-Ściekowej
10–12 MOTO-TECH 2012
– Salon Wyposażenia Stacji Kontroli Pojazdów
12–14 Targi Technologii 3D 2012
16–18 BLACH-TECH-EXPO 2012
– Targi Obróbki, Łączenia i Powlekania Blach
16–18 EUROTOOL 2012
– Targi Obrabiarek, Narzędzi i Urządzeń
do Obróbki Materiałów
16–18 ExpoWELDING 2012
– Międzynarodowe Targi Spawalnicze
19–21 LUBTECH 2012
– Targi Techniki Motoryzacyjnej
19–21 LUBDREW 2012 – Targi Obróbki Drewna
19–21 Targi Maszyn i Komponentów
dla Stolarki Otworowej 2012
23–25 HPS 2012
– Międzynarodowe Targi Hydrauliki,
Pneumatyki, Sterowania i Napędów
23–25 INFRASTRUKTURA 2012
– Międzynarodowe Targi Infrastruktury
Miejskiej i Drogowej
24–25 EkoWaste 2012
– Targi Gospodarki Odpadami, Recyklingu
i Technik Komunalnych
24–25 ExpoLAB 2012
– Targi Analityki, Technik i Wyposażenia
Laboratorium
24–25 HydroSilesia 2012
– Targi Urządzeń i Technologii Branży
Wodociągowo-Kanalizacyjnej
24–26 LOG-EXPO 2012
– Targi Magazynowania, Spedycji i Logistyki
24–26 EURO-LIFT 2012
– Międzynarodowe Targi Dźwigów
25–26 TECHNIKON INNOWACJE 2012
– Targi Techniki Przemysłowej, Nauki i Innowacji
27–28 AGRO-PARK 2012
– Targi Rolnicze
27–28 Targi Sadownicze 2012

Poznań

Poznań
Poznań
Poznań

Kielce
Kielce
Kielce
Lublin
Kraków

Kraków
Sosnowiec
Lublin
Lublin
Lublin

Katowice

Warszawa

Sosnowiec

Sosnowiec

Sosnowiec
Kielce
Kielce
Gdańsk
Lublin
Lublin

Innowacyjne kompozyty
w budownictwie i górnictwie
Kompozytowa siatka bazaltowa, siatka opinkowa POLLUX

-

4 razy lżejsza od siatki stalowej
bardzo wysoka wytrzymałość mechaniczna
bardzo wysoka odporność (w tym chemiczna i ogniowa)
elastyczna konstrukcja
wpływa na efektywność i komfort pracy
szybki montaż
długowieczność

Polimerobeton i wyroby z polimerobetonu, deska gzymsowa POLIAN Standard i Light

-

wysoka jakość i estetyka wykonania
wysoka wytrzymałość mechaniczna
odporność chemiczna i UV
długowieczność
trudnopalność
mrozoodporność
proekologiczność (łatwy recykling)

ANKRA Sp. z o.o.
tel./fax: 32 775 69 70
biuro@ankrakompozyty.pl
www.ankrakompozyty.pl

Siedziba:
ul. Żabiniec 5
31-215 Kraków

Biuro:
ul. Zaolziańska 11, 41-800 Zabrze
tel. 500 577 646

Zakład produkcyjny:
ul. Mechaników 9, 44-109 Gliwice
tel. 501 356 430

