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Alstom Konstal SA, należący od 1997 roku do francuskiego koncernu Alstom o za-
sięgu globalnym, skupia się na wytwarzaniu wagonów metra i tramwajów. Dys-

ponuje także zdolnościami technologicznymi do produkcji pociągów regionalnych. Wa-
gony metra typu Metropolis od lat obsługują warszawską linię (dostawy wyproduko-
wanych w Hiszpanii i Chorzowie wagonów miały miejsce w latach 2000–2005), są obec-
ne również m.in. w Barcelonie, Budapeszcie, Istambule, Singapurze, Szanghaju czy Bu-
enos Aires.

– Do 2014 roku zainwestujemy w polską fabrykę 130 mln zł, w ciągu 2 lat zwięk-
szając zatrudnienie z obecnych około 800 do ponad 1000 osób – mówi Radosław Ba-
nach, prezes Alstom Konstal. – Produkcja pudeł wagonów i ich uzbrojenie wymaga du-
żych nakładów ludzkiej pracy. Nasz zakład to jedna z najważniejszych fabryk tego typu
w Grupie Alstom. Produkcja odbywa się na powierzchni około 200 tys. mkw., w tym
pod dachem na 60 tys.

Pod koniec czerwca ruszyły w Chorzowie testy niskopodłogowych pociągów dla
Amsterdamu (116 m długości, 230 m wysokości, szerokie drzwi, przejścia między wa-
gonami, pojemność 960 pasażerów). Co ciekawe, składy zostały w pełni przystosowane
do automatycznej kontroli jazdy bez maszynisty. Z 23 zamówionych 2 zostały wy-
produkowane we francuskim zakładzie w Valenciennes, kolejne powstają w polskiej fa-
bryce. Kontrakt ma być zakończony w grudniu 2013 roku. Trwają w niej także prace
montażowe nadwozi 37 pociągów dla budapeszteńskiego metra. Niedawno została zre-
alizowana umowa na budowę nadwozi 45 pociągów regionalnych X-Trapolis dla Mel-
bourne. Trwa produkcja zamówionych 170 wagonów dla Budapesztu (składy cztero-
i pięciowagonowe); finał kontraktu ma nastąpić we wrześniu 2013 roku.

Śląski zakład, zgodnie z wieloletnią tradycją (pierwszy tramwaj powstał w 1931 roku),
stawia również na tramwaje. Dostarczył 37 pociągów Citadis NG do Stambułu, pro-
dukuje ramy podwozia dla taboru tramwajowego, m.in. dla Lyonu, Bordeaux, Casa-
blanki.

AU
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Chorzowskie wagony jadą w świat
Ostatnie inwestycje Alstom Konstal SA, chorzowskiego producenta taboru szynowego, objęły budowę
nowoczesnej hali produkcyjnej o pow. 8 tys. mkw. (10 mln zł) i rozbudowę lakierni (14 mln zł). 
Chorzowski zakład ma stać się, zgodnie ze strategią Francuzów, głównym centrum produkcyjnym
wagonów metra. Chodzi o obniżkę kosztów wytwarzania, wyraźnie wyższą chociażby we Francji
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Wjaki sposób negocjować z kontrahentem, jak bezpiecznie rozwijać biznes na Wschodzie, jak doprowadzić do podpisania umowy – na
te i wiele innych zagadnień odpowiedzą praktycy, którzy na co dzień z sukcesem kierują przedsiębiorstwami na Ukrainie, Białorusi,

w Rosji, Kazachstanie. Oddzielny panel dyskusyjny poświęcony będzie współpracy partnerskiej z Chinami. O możliwościach i wyzwaniach
w kontekście prowadzenia interesów z firmami Państwa Środka opowiedzą wieloletni ambasadorzy RP w Chinach i biznesowi praktycy.

Lubelszczyzna jak żaden inny region Polski wie, jak efektywnie współpracować z państwami Wschodu. Położenie geograficzne i dotychczasowe
kontakty biznesowe dają możliwość bycia bramą całej Unii Europejskiej na Ukrainę, Rosję czy Białoruś. Dlatego podczas wydarzenia przed-
stawione zostaną możliwości inwestycyjne w regionie lubelskim i praktyczne zagadnienia dotyczące opłat celnych, prawa gospodarczego
czy pomocy, jaką można uzyskać dzięki wsparciu Ministerstwa Gospodarki oraz Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Po-
między panelami dyskusyjnymi organizatorzy dają możliwość prowadzenia bezpośrednich rozmów między obecnymi na konferencji przed-
stawicielami firm z Polski i ze Wschodu. Drugiego dnia konferencji – 5 października – przewidziano wizyty studyjne, m.in. w podstrefie spe-
cjalnej strefy ekonomicznej, na lotnisku w Lublinie czy na terenie inwestycji infrastrukturalnych, takich jak obwodnica Lublina.

Gospodarzem Forum, które odbędzie się w hotelu Victoria w Lublinie, jest Lubelski Urząd Marszałkowski, a organizatorem firma Pro-
spects Magazine. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, decyduje kolejność zgłoszeń.

www.forum.lubelskie.pl

Dni Partnerstwa Wschodniego 
– jak rozwinąć współpracę z sąsiadami
4 października w Lublinie odbędzie się Międzynarodowe Forum Gospodarczo-Inwestycyjne 
– Dni Partnerstwa Wschodniego, które zainauguruje prelekcja prof. Jerzego Buzka. Podczas 
konferencji zostaną poruszone tematy możliwości współpracy Lubelszczyzny z krajami 
Wschodu i wyzwań w kontekście nawiązywania relacji biznesowych z Chinami
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Ogólnopolski konkurs Ekolaury organizowany jest od 2002 roku. Corocznie odbywał
się on pod honorowym patronatem ministra środowiska, w 2012 roku konkurs uzy-

skał poparcie ministra środowiska.
Realizacja konkursu pozwala na zapoznanie się ze stanem środowiska w poszczegól-

nych regionach kraju, a przede wszystkim z ilością i jakością działań podjętych dla popra-
wy stanu środowiska przez przedsiębiorstwa, instytucje i fundacje ekologiczne. Zgodnie
z założeniami organizatora, wyróżnianie oraz promowanie takich podmiotów staje się czyn-
nikiem mobilizującym do troski i dalszego inwestowania w ekologię.

W konkursie ocenione zostały zarówno innowacyjne projekty dotyczące rozwiązań tech-
nicznych i inwestycji w dziedzinie ochrony środowiska, jak i przedsięwzięcia z zakresu edu-
kacji ekologicznej. Ogółem kapituła konkursu o Ekolaury Polskiej Izby Ekologii w XI edy-
cji przyznała 9 Ekolaurów oraz 6 wyróżnień.

www.pie.pl

Najbardziej zieloni wyróżnieni
Uroczysta gala, podczas której wręczone zostały nagrody i wyróżnienia przyznane w tegorocznej edycji
konkursu o Ekolaury Polskiej Izby Ekologii, odbyła się 20 czerwca w Kinoteatrze Rialto w Katowicach

Konferencja objęta patronatem honorowym ministra środowiska Marcina Korolca, Głównego Inspektora Ochrony Środowiska Andrzeja
Jagusiewicza, marszałka województwa wielkopolskiego Marka Woźniaka, starosty poznańskiego Jana Grabkowskiego i Krajowego Fo-

rum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast, została zorganizowana z chęci stworzenia miejsca spotkań dla przedstawicieli samorzą-
dów, spółek miejskich, inwestorów oraz przedsiębiorstw komunalnych, w celu przybliżenia im aktualnej, a zarazem istotnej dla wszystkich
tych grup tematyki.

Celem przedsięwzięcia jest przedstawienie tematyki gospodarki odpadami komunalnymi pod kątem rejonizacji gospodarki odpadami
komunalnymi na tle nowelizacji ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, analizy aktualnego stanu przygotowań do nowego
systemu zarządzania gospodarką odpadami komunalnymi, przyjrzenia się roli komunikacji społecznej jako niezbędnego elementu nadchodzących
zmian w gospodarce odpadami komunalnymi, odbioru, transportu i unieszkodliwiania – problematyki związanej z opłatami za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi. Poruszone zostaną również takie zagadnienia jak: informatyczne systemy organizacji i kontroli systemów
gospodarki odpadami komunalnymi, postępowania przetargowe dla firm komunalnych i zasady zdrowej konkurencji w obecnym i nowym
systemie, perspektywa finansowania gospodarki odpadami komunalnymi oraz ekonomiczne aspekty prawne w świetle nowelizacji ustawy
„śmieciowej”. Ponadto na przykładzie wybranych miast i gmin zostanie zaprezentowany System Gospodarki Odpadami dla zabudowy jed-
no- i wielorodzinnej.

www.europa.org.pl/odpady

Świeże spojrzenie na gospodarkę odpadami
Podpisana nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada na samorządy
konieczność wypracowania nowych rozwiązań, w tym określenia głównych priorytetów w zakresie
gospodarki odpadami oraz ich odbioru od właścicieli nieruchomości. W bieżące problemy branży 
i JST oraz potrzebę dyskusji nad nimi trafia konferencja „Gospodarka odpadami komunalnymi 
– wyzwania dla samorządów”, która odbędzie się 3 października w Poznaniu

Dzięki temu klienci SK banku od pierwszego lipca mają możliwość bezprowizyjnych wypłat z bankomatów Euronetu na terenie całej
Polski. Oznacza to, że mają do swojej dyspozycji ponad 7 tys. bezpłatnych bankomatów na terenie całego kraju, należących do sieci

Euronetu i sieci banków spółdzielczych.
SK bank to nazwa handlowa Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie. Istniejący od 1926 roku bank, kierowany przez

zarząd w składzie Jan Bajno (prezes), Elżbieta Kubuj (wiceprezes) oraz Małgorzata Denis (członek zarządu), jest zaliczany do ścisłej czo-
łówki banków spółdzielczych w Polsce. Pod koniec maja 2012 roku SK bank jako pierwszy bank w Polsce otrzymał certyfikat Firma Wia-
rygodna Finansowo. Natomiast w jubileuszowej XX edycji konkursu „Najlepszy bank”, organizowanego przez „Gazetę Bankową”, został
nagrodzony w kategorii bank spółdzielczy z najwyższą dynamiką rozwoju.

www.sbrz.pl

SK bank inicjuje współpracę z Euronetem
SK bank, jeden z najdynamiczniej rozwijających się banków w Polsce, po raz kolejny 
pozytywnie zaskoczył klientów i wyprzedził konkurencję. Jako pierwszy bank spółdzielczy 
w Polsce podpisał umowę o współpracy z siecią Euronet



8 Fakty

FAKTY, LUDZIE, OPINIE

Certyfikat Firma Roku 2012 jest wyróżnieniem przyznawanym firmom za ich osiągnięcia i wyznaczanie nowych standardów na wyspe-
cjalizowanym rynku, na którym funkcjonują. W tegorocznej edycji konkursu procesem certyfikacji objęto firmy operujące w obrębie róż-

nych sektorów rynku. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni podczas uroczystej gali.
Laureaci nagród Firma Roku są wyłaniani z uwzględnieniem takich kryteriów, jak dotychczasowy dorobek rynkowy, wkład w rozwój

sektora branżowego oraz uzyskane wyróżnienia. Do kluczowych czynników weryfikujących zgłoszone podmioty należą rekomendacje part-
nerów handlowych, wyniki badań marketingowych oraz raporty inspektorów wojewódzkich.

– Potrzeba obiektywnej weryfikacji prowadzonej działalności staje się coraz bardziej popularna wśród polskich przedsiębiorców, co bar-
dzo nas cieszy. W sytuacji spowolnienia gospodarczego certyfikat jakości, przyznany przez niezależną jednostkę opiniującą, stanowi potwierdzenie
rynkowej wiarygodności i stabilności – uważa Marcin Andrzejewski, dyrektor programowy Centralnego Biura Certyfikacji Krajowej, przed-
stawiciel organizatora konkursu.

W połowie września poznamy również laureatów konkursu branżowego Firma Roku 2012 w kategoriach: najlepszy Gabinet Medycy-
ny Estetycznej, Fitness oraz Gabinet Rehabilitacji 2012 roku. Certyfikaty wzorcowym placówkom i specjalistom w swojej dziedzinie wrę-
czone zostaną w dniach 15–16 września, podczas Targów Beauty Forum & SPA 2012 w Warszawie, które odbędą się w warszawskim Cen-
trum Targowo-Kongresowym MT POLSKA.

Godła Firma Roku 2012 są przyznawane profesjonalistom, których działalność biznesowa spełnia najwyższe standardy w zakresie ob-
sługi klienta, odznacza się innowacyjnością oferty oraz gwarantuje satysfakcję na każdym etapie realizacji usługi w danej kategorii. Stano-
wią potwierdzenie rzetelności i innowacyjności działań podejmowanych przez firmy w ostatnim roku oraz latach poprzedzających. Do klu-
czowych czynników weryfikujących zgłoszone podmioty należą rekomendacje klientów i partnerów handlowych, wyniki badań marketin-
gowych oraz raporty inspektorów wojewódzkich. �

Wręczenie nagród Firma Roku 2012
21 września w Hotelu Marriott w Warszawie odbędzie się uroczysta gala finałowa konkursu 
branżowego Firma Roku 2012. Nagrody, przyznane przez Centralne Biuro Certyfikacji Krajowej, 
zostaną wręczone przedsiębiorstwom, których silna pozycja rynkowa stanowi przykład 
efektywnego zarządzania i umiejętnie realizowanych inwestycji w rozwój działalności biznesowej

Tematyka konferencji wykraczała jednak poza ramy spotkania typowo środowiskowego. Aktualny stan rynku nieruchomości dotyczy bo-
wiem w różnym stopniu każdego z nas. Dlatego jednym z głównych punktów programu było przedstawienie innowacyjnych rozwią-

zań służących wszystkim stronom transakcji w tej branży. – Nowoczesny rynek nieruchomości to znacznie więcej niż stawianie kolejnych
budynków. Dlatego w ramach trzech paneli dyskusyjnych prześledziliśmy różne jego oblicza: od etapu finansowania inwestycji po wyko-
rzystanie najnowszych technologii przy obrocie nimi – mówił Michał Pasterczyk z serwisu PolishProperty.eu, organizatora konferencji.

Prelegenci skoncentrowali się m.in. na prezentacji obecnych trendów, zmian i prognoz, obszarów inwestowania, oczekiwań inwesto-
rów czy sytuacji w środowisku rzeczoznawców majątkowych. Sporo uwagi poświęcono również kwestiom komunikacji w samej branży, jak
i kontaktom z potencjalnymi klientami. Kolejne prelekcje dotyczyły networkingu w relacjach biznesowych, nowoczesnych metod prezento-
wania ofert oraz najnowszych form marketingu i promocji nieruchomości. W trakcie wystąpień zaprezentowano również możliwości za-
stosowania aplikacji mobilnych przy sprzedaży lub zakupie mieszkań. – Poruszanie się po rynku nieruchomości przy pomocy aplikacji mo-
bilnych jest kolejną formą wykorzystania urządzeń, które ma przy sobie praktycznie każdy z nas. Dlatego pierwszą edycję konferencji „In-
nowacje Rynku Nieruchomości” uważamy za wstęp do szerszej dyskusji o zastosowaniu najnowszych technologii w tak istotnym procesie,
jakim jest zakup czy sprzedaż domu, mieszkania lub gruntu – dodał Michał Pasterczyk z PolishProperty.eu.

www.innowacjerynkunieruchomosci.pl

Wystartowały Innowacje 
Rynku Nieruchomości
18 lipca we Wrocławiu odbyła się konferencja „Innowacje Rynku Nieruchomości”. 
Wydarzenie zgromadziło specjalistów z branży, którzy dyskutowali o najnowszych 
trendach i perspektywach na najbliższą przyszłość
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Głównym celem publikacji jest opis i analiza całokształtu zjawisk składających się na bezpieczeństwo
energetyczne i ekonomiczne, z uwzględnieniem specyfiki liberalizującego się rynku UE, natomiast

celem szczegółowym – przedstawienie zagrożeń, wyzwań, głównych obszarów niestabilności, konfliktów
oraz działań podejmowanych przez władze samorządowe na rzecz umacniania bezpieczeństwa energe-
tycznego mieszkańców.

Książka ukazuje się zaraz po 4. Szczycie Ziemi: Konferencji Rio+20 w Rio de Janeiro. Autor słusz-
nie koncentruje się wokół idei budowania „zielonej gospodarki” w celu osiągnięcia zrównoważonego roz-
woju. To kolejna publikacja autora wydana przez Wyższą Szkołę im. B. Jańskiego. I tym razem otrzymaliśmy
dojrzałe naukowo dzieło, wypełniające lukę w polskiej nauce o zrównoważonym rozwoju. Czytelnik do-
staje do ręki solidną „encyklopedię” współczesnych zagadnień klimatyczno-energetycznych.

Dr Szyjko przyjmuje, że idea zrównoważonego rozwoju wymaga aktywności na różnych poziomach
organizacji, od globalnego po lokalny. Trafnie zauważa, że to właśnie skala lokalna, a zwłaszcza skala
miasta, jest najbardziej odpowiednia do realizacji tej koncepcji. W tym kontekście autor analizuje pro-
jekt miasta Masdar, które ma spełnić marzenie o stworzeniu zrównoważonego miasta, neutralnego pod
względem emisji dwutlenku węgla i napędzanego w całości energią odnawialną. Opis tak odległego od
Polski projektu autor uzasadnia koniecznością analizy wizji najbardziej obecnie zmaterializowanej na na-
szej planecie i podkreśla, że warto uczyć się od najlepszych. Formułuje tu analogię między współczesnym
modelem smart growth a zakorzenionym w polskiej literaturze micie o szklanych domach, przytaczając we wstępie fragment „Przedwio-
śnia”.

Książka jest interesującym głosem w dyskusji na temat globalnych tendencji rozwoju rynku energii, gdzie analiza jest przedstawiona na
tle najnowszych inicjatyw podejmowanych przez UE. Jej istotnym atutem jest kompleksowe zaznajomienie czytelnika z uwarunkowania-
mi, koncepcjami, praktycznymi działaniami, głównymi etapami i kierunkami rozwoju rynku czystej zrównoważonej energii. Praca jest uda-
ną syntezą, tak ważnego dla ekonomicznych stosunków regionalnych i lokalnych, zagadnienia związanego ze zrównoważonym rozwojem.
Autor zebrał olbrzymią ilość danych i interesujących grafik o wysokiej wartości poznawczej. Publikacja będzie bardzo przydatna dla ba-
daczy stosunków międzynarodowych, a przede wszystkim dla potrzeb dydaktyki akademickiej. Po pracę powinni też sięgnąć praktycy: pra-
cownicy i menedżerowie administracji publicznej, działacze samorządowi, jak i mieszkańcy polskich miast i gmin, którzy mają świadomość
znaczenia zrównoważonego rozwoju kraju i ich małej ojczyzny. Książkę warto też upowszechnić ze względu na istotną potrzebę podno-
szenia świadomości tych problemów w jak najszerszych kręgach i środowiskach społecznych.

dr hab. Alfred Lutrzykowski, prof. UMK

Kompleksowo o zrównoważonym rozwoju
Wydana w bieżącym roku książka Cezarego Szyjki „Klimat dla klimatu: polskie samorządy 
terytorialne wobec priorytetów zrównoważonego rozwoju” jest jednym z nielicznych w Polsce 
podręczników do przedmiotu bezpieczeństwo energetyczne, wykładanego na kierunkach: 
stosunki międzynarodowe, europeistyka i politologia. Lektura podręcznika pozwala zapoznać się 
z najważniejszymi tendencjami i ewolucją modelowania zrównoważonego rynku energii w UE

Ogólnopolski program Laur Konsumenta/Klienta co roku wyłania najpopularniejsze produkty i marki w swoich kategoriach, które cie-
szą się największym uznaniem społeczeństwa. Istotą projektu jest, że to właśnie konsumenci, którzy najlepiej znają oceniane produk-

ty z własnych doświadczeń i mają porównanie z ofertą konkurencji, wybierają te, które warto wyróżnić. Na wiarygodność wyniku wpływa
fakt, iż w każdej kategorii prowadzony jest plebiscyt na pokaźnej grupie respondentów – od tego roku minimum 800, a udział produktów,
marek i usług w konkursie jest bezpłatny.

Nagrodą dla najpopularniejszych produktów dostępnych na krajowym rynku, po które najczęściej sięgają konsumenci jako najlepsze
w ich ocenie, jest godło programu – w zależności od liczby oddanych głosów: Złoty, Srebrny, Brązowy oraz Grand Prix Laur Konsumen-
ta/Klienta. Wyróżnienie logo programu, odzwierciedlające tendencje rynkowe i preferencje nabywców, jest cenną nagrodą i narzędziem mar-
ketingowym dla producenta, a zarazem istotną informacją dla potencjalnego klienta, który stając przed wyborem określonego produktu
w danej kategorii zyskuje wiarygodną wskazówkę w postaci znaku nadanego na podstawie głosów konsumentów, oddanych telefonicznie
i za pośrednictwem Internetu, a w ostatniej edycji plebiscytu również na żywo, dzięki zaangażowaniu ankieterów badających opinie kon-
sumentów w centralnych punktach miast. Logotyp informujący o zwycięstwie produktu w plebiscycie trafia na jego opakowanie, strony in-
ternetowe oraz jest wykorzystywany w materiałach promocyjnych, takich jak banery, foldery reklamowe, spoty telewizyjne.

W tegorocznej edycji Lauru Konsumenta głosy na najbardziej cenione produkty, sklasyfikowane w ponad 300 kategoriach, oddało oko-
ło 200 tys. osób. Nowością ostatniej edycją była możliwość wskazania najpopularniejszych polskich marek za granicą. �

Uznanie konsumentów w cenie
Kolejny raz w plebiscycie Laur Konsumenta/Klienta Polacy wskazali swoje ulubione produkty, 
do których mają zaufanie i które uważają za warte rekomendacji. Tym razem produkty oceniła 
jeszcze większa liczba respondentów, dając miarodajny obraz rynkowych trendów
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Uczestnicy Parowozjady 2012, zorganizowanej przez spółkę PKP CARGO i Fundacjaę Era Pa-
rowozów, byli świadkami wyjątkowej urodzinowej imprezy na cześć lokomotywy Ol12 – najstarszego

czynnego parowozu w Polsce, liczącego sobie już 100 lat. Tłum gości odśpiewał jubilatce tradycyj-
ne w takim przypadku „Dwieście lat!”. Dostojna „Oelka” otrzymała prezent niespodziankę oraz wy-
stąpiła w roli głównej podczas parady parowozów i w pokazie składów historycznych, a także w wie-
czornym pokazie iluminacji w scenografii lodowych fontann. Oprócz lokomotywy jubilatki w Cha-
bówce zaprezentowały się parowozy Ty2-911, TKt48-191, TKh49-1, Ol49 oraz parowóz z Czech
534.0432 (po raz pierwszy w Chabówce) i parowóz 464.001 z Prievidzy na Słowacji.

W programie znalazły się również: cykl koncertów „Jubileuszowa podróż po Europie” z udzia-
łem aktorów teatrów muzycznych Roma, Buffo i Komedia, show dla dzieci „PanYapa”, konkursy
i zabawy związane z jubilatką oraz wiele innych atrakcji. Wszyscy chętni mogli wejść na zaplecze pa-
rowozowni, poznać dawne techniki napraw taboru i obejrzeć pokaz obrządzania parowozów. Dru-
giego dnia imprezy wiele emocji dostarczyły zawody drużyn parowozowych, w których wzięły udział
cztery drużyny – z Chabówki (Ol12), Wolsztyna (Ol49) oraz z Czech (534.0432) i Słowacji (464.001).
Konkurentów rozgromiła drużyna gospodarzy, natomiast goście z Wolsztyna zostali uznani za naj-
bardziej wesoły zespół.

Na zakończenie strongmeni wykazali się niezwykłą siłą podczas pokazów i konkursów z udzia-
łem publiczności. Z myślą o miłośnikach podróży w stylu retro wokół Chabówki kursowały historyczne
składy pociągów, m.in. do Dobrej k. Limanowej, Nowego Targu i Rabki oraz do Mszany Dolnej.

Organizatorzy Parowozjady 2012, w myśl hasła „Już od pokoleń kochamy kolej…”, sprawują opie-
kę nad zabytkowym taborem w Skansenie Taboru Kolejowego w Chabówce oraz w Parowozowni Wolsz-
tyn.

www.parowozjada.pl

Parowozjada 2012 z lokomotywą jubilatką
W dniach 25–26 sierpnia odbyła się 8. edycja Parowozjady w Chabówce. W czasie wypełnionej bogatym
programem imprezy swoje setne urodziny obchodził najstarszy czynny parowóz w Polsce – Ol12

Program Certyfikacyjny Użyteczna Strona, akredytowany przez Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska i objęty patro-
natem honorowym Ministerstwa Gospodarki oraz PARP, skierowany jest do wszystkich firm i instytucji, które mają świadomość roli

swej obecności w sieci, lecz potrzebują wskazówek i rozwiązań, które pozwolą im jak najlepiej wykorzystać potencjał biznesowy lub infor-
macyjny za pośrednictwem Internetu. Udział w programie daje szansę rozpoznania i przeanalizowania zakresu problemów, z jakimi spo-
tykają się użytkownicy stron internetowych. Dzięki określeniu poziomu funkcjonalności i bezpieczeństwa serwisów w następstwie podjętych
kroków ukierunkowanych na usprawnienie ich działania zdecydowanie lepiej spełniają one oczekiwania e-klientów. Jest to o tyle istotne, że,
jak wynika z badań, dla 90 proc. internautów użyteczność serwisu jest kluczowym aspektem satysfakcji korzystania ze strony internetowej.

W wyniku uczestnictwa w programie Użyteczna Strona firmy otrzymują szczegółowy raportu, który pozwala im poznać obszary wy-
magające udoskonalenia oraz rekomendacje ekspertów odnośnie funkcjonowania ich portalu. Zewnętrzny audyt stanowi doskonałą oka-
zję, by poznać swoje słabe strony, naprawić je, a w efekcie wzmocnić markę firmy w sieci i zyskać zadowolonych klientów, którzy coraz czę-
ściej poszukują informacji za pośrednictwem Internetu. Poddając się ocenie ekspertów zyskają cenną wiedzę, jak naprawić istniejące błędy
i jakich błędów unikać w przyszłości, aby oferować Internautom – potencjalnym klientom – najwyższą jakość użytkowania strony interne-
towej, która jest istotnym narzędziem wizerunkowym i marketingowym.

Serwisy, które w drodze audytu uzyskają min. 80 proc. wartości Indeksu Użyteczna Strona, otrzymują statuetkę oraz znak godła, bę-
dący potwierdzeniem jakości ich portalu przez okres 12 miesięcy. W ostatniej edycji programu wyróżnienia zostały przyznane na gali to-
warzyszącej największej konferencji dedykowanej branży internetowej – FORUM IAB, która odbyła się 23 maja w warszawskim Multiki-
nie. W tym roku do grona laureatów programu po raz pierwszy dołączyły sklepy internetowe, które w sprzedaży drogą elektroniczną naj-
lepiej przestrzegają zasad sprzyjających budowaniu przyjaznych witryn dla e-klienta. Godła i certyfikaty wręczyli laureatom Jarosław So-
bolewski, dyrektor Generalny IAB Polska, oraz Piotr Myszak, dyrektora ds. sprzedaży VFP Communications.

Wręczenie certyfikatów poprzedza złożone badanie strony internetowej uczestnika programu,
w którym analizowana jest ich praktyczna strona, z uwzględnieniem innowacyjnych i wygodnych
dla użytkownika rozwiązań składających się na witrynę przyjazną dla e-klienta.

www.uzytecznastrona.pl

Sieć zarzucona na klienta
Przedsiębiorstwa i instytucje publiczne chcące zweryfikować użyteczność swoich 
serwisów internetowych, udoskonalić ich funkcjonalność oraz potwierdzić ich wysoki 
poziom mają taką możliwość dzięki uczestnictwu w projekcie Użyteczna Strona, 
realizowanym przez Fundację Obserwatorium Zarządzania

www.sos-odchudzanie.pl



SANATORIUM GÓRNIK – LECZENIE, REHABILITACJA, SPA
Sanatorium GÓRNIK od 40 lat wpisuje swą działalność leczniczą w historię „Perły pod-
karpackich uzdrowisk” – Iwonicza-Zdroju. Ośrodek – czynny przez cały rok – jest idealnym
miejscem dla osób ceniących sobie kontakt z nieskażoną przyrodą, szukających spokoju
i wytchnienia, a przede wszystkim dla osób pragnących wyleczyć schorzenia narządu
ruchu – ortopedyczne, reumatyczne, schorzenia neurologiczne czy też choroby gór-
nych dróg oddechowych.

W sanatoryjnym zakładzie przyrodoleczniczym – połączonym przewiązką z częścią hote-
lową – wykonywanych jest około 40 rodzajów zabiegów w działach: hydroterapii, kine-
zyterapii oraz fizykoterapii. Od października 2011 roku oferujemy także zabiegi krioterapii
ogólnoustrojowej w kriokomorze.

Sanatoryjne Studio Zdrowia i Urody SPA zachęca do korzystania z zabiegów za-
pewniających relaks, utratę zbędnych kilogramów, poprawę urody i zdrowia. Są to:
dwie sauny, jacuzzi, kapsuła SPA, masaże, detox, solarium, jaskinia solna, zabiegi na
ciało oraz gabinet fryzjersko-kosmetyczny.

Goście Sanatorium GÓRNIK mają do dyspozycji wygodne pokoje 1, 2 i 3-osobowe z ła-
zienkami i balkonami, TV, radiem, czajnikiem, telefonem, bezprzewodowym Internetem.

Bogata baza zabiegowa, dobre warunki mieszkaniowe, stołówka oraz pawilon zabie-
gowy połączone z hotelem za pomocą korytarzy, a także wysokie kwalifikacje personelu
sprawią, iż pobyt w Sanatorium GÓRNIK zaowocuje szybkim powrotem do zdrowia.

Pobyt w sanatorium to jednak nie tylko zabiegi. To także ciekawe wycieczki piesze i au-
tokarowe, imprezy kulturalne, wieczorki taneczne, ogniska, występy artystów – wszystko
to składa się na „klimat” z którego słyniemy. W 2010 roku uzyskaliśmy tytuł: „Mistrz
Turystyki, Gastronomii i Rozrywki”.

POSIADAMY CERTYFIKAT JAKOŚCI ISO

II NAGRODA „PERŁY MEDYCYNY 2011”

III MIEJSCE W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE 
„wSPAniałe SPA”

Sanatorium GÓRNIK
38-440 Iwonicz Zdrój, ul. Ks. Jana Rąba 3

tel. 13 43 508 11
www.sanatorium-gornik.pl
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IWIS to jedyna w Polsce impreza o tematyce innowacyjno-wynalazczej, która ma charakter międzynarodowy. Gośćmi poprzedniej edy-
cji byli wynalazcy z ponad 20 krajów, w tym: Arabii Saudyjskiej, Chorwacji, Iranu, Korei, Malezji, Rosji, Rumunii, Tajwanu, Ukrainy i Wę-

gier. Na wystawie IWIS 2011 wystawcy zaprezentowali prawie 600 wynalazków, stanowiących przegląd osiągnięć technicznych, częściowo
już wykorzystywanych w praktyce, ale w dużej mierze dopiero oczekujących na wdrożenie.

Podstawowe cele imprezy to zaprezentowanie dorobku naukowego polskich naukowców i wynalazców na tle światowych rozwiązań,
umożliwienie wynalazcom nawiązania kontaktów z potencjalnymi inwestorami, zapoznanie opinii publicznej z dokonaniami Polski w dzie-
dzinie wynalazczości, a poprzez ich popularyzację w mediach kształtowanie pozytywnego wizerunku polskiej nauki, kreowanie innowacyj-
nych postaw, zwłaszcza wśród młodzieży. W wystawie swoje osiągnięcia mogą zaprezentować placówki naukowo-badawcze, wyższe uczel-
nie, przedsiębiorstwa innowacyjne i indywidualni wynalazcy.

www.polskiewynalazki.pl

Światowe wynalazki w Warszawie
Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów wraz z Urzędem Patentowym RP 
i Politechniką Warszawską są organizatorami VI Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy 
Wynalazków IWIS 2012 – International Warsaw Invention Show IWIS 2012. Tegoroczna wystawa,
objęta honorowym patronatem prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, odbędzie się 
w dniach 16–19 października, w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej

25października w Katowicach odbędzie się zorganizowana przez PPPortal.pl
konferencja pn. „I Ogólnopolskie Forum PPPortal.pl – Dotychczasowe osiągnięcia a przyszłość PPP w Polsce”.

– Po raz pierwszy w Polsce zostanie uruchomiony specjalnie przygotowany Punkt Konsultacyjny PPP oraz Investors Cafe. W Punk-
cie konsultacyjnym partnerzy doradczy, instytucje finansowe oraz podmioty prywatne będą do dyspozycji wszystkich samorządów uczest-
niczących w konferencji. Otrzymają w ten sposób niepowtarzalną okazję do zasięgnięcia porad oraz opinii dotyczących konkretnych aspek-
tów planowanych bądź realizowanych w formule PPP projektów – zapowiada Łukasz Łuczynowicz, dyrektor ds. rozwoju serwisu.

I Forum PPPortal.pl będzie się składać z trzech części – dwóch prelekcyjnych, obejmujących łącznie osiem wystąpień, oraz dyskusji pa-
nelowej – „Okrągłego Stołu”. Moderatorem konferencji będzie Witold Grzybowski – międzynarodowy ekspert i doradca w sprawach part-
nerstwa publiczno-prywatnego. Podczas konferencji prelegenci poruszą zagadnienia dotyczące m.in. planowanych i potrzebnych zmian praw-
nych, współpracy samorządów z doradcami, roli instytucji finansowej w PPP, a także przeprowadzą analizę błędów i pokażą wzorce przed-
sięwzięć. Przy Okrągłym Stole zasiądą wszyscy uczestnicy kształtujący rynek PPP – inwestorzy, prawnicy, doradcy, podmioty publiczne,
a także instytucje finansowe oraz organizacje pozarządowe. Zaproszeni goście, choć na co dzień różnią się poglądami, będą mogli wspól-
nie zastanowić się nad przyszłością PPP w Polsce.

Konferencja odbędzie się 25 października 2012 roku, na 4. piętrze budynku Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Kato-
wicach, przy ul. Jordana 18.

www.ppportal.pl/forum 

Po raz pierwszy PPP w roli głównej

Andrzej Osiński jest związany z Grupą Bisnode od 2004 roku. Przez ostatnie 8 lat współtworzył strategię i rozwi-
jał działalność Grupy w zakresie rozwoju produktów, od listopada 2010 roku jako dyrektor ds. rozwoju produktów.

Od ubiegłego roku pełnił również funkcję członka zarządu Bisnode Polska. 
Nowy dyrektor zarządzający jest absolwentem SGH w Warszawie na kierunkach: Międzynarodowe Stosunki Eko-

nomiczne oraz Finanse i Bankowość, a także podyplomowo Zarządzania Płynnością Finansową Przedsiębiorstw. �

Zmiany w zarządzie Bisnode Polska 
Z dniem 1 lipca 2012 roku Andrzej Osiński został powołany na stanowisko 
dyrektora zarządzającego Bisnode Polska. Tym samym przejął odpowiedzialność
za zarządzane działalnością Dun & Bradstreet Poland Sp. z o.o., Soliditet 
Polska Sp. z o.o., HBI Polska Sp. z o.o. oraz Verdict.pl 

Pośród nadchodzących wydarzeń warto zwrócić uwagę na debiutujące Ogólnopolskie 
Forum PPPortal.pl. To pierwsza taka konferencja poświęcona tematyce partnerstwa 
publiczno-prywatnego, organizowana przez PPPortal.pl
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Nagrodę otrzymało Rancho pod Bocianem, zlokalizowane 30 km od Warszawy, któ-
re stanowiło doskonałe tło dla imprezy. Na doskonale zagospodarowanym tere-

nie na gości, których powitała prezes Europejskiego Forum Przedsiębiorczości Barbara
Jończyk, czekało wiele atrakcji, w tym turniej minigolfa, przeszkody parku linowego, jaz-
da quadami, zorbing, a po tylu ak-
tywnościach – poczęstunek. Był grill,
żurek, placki ziemniaczane, a dla dzie-
ci hot-dogi i popcorn. Równie dużym
powodzeniem co przysmaki dla małych
i dużych cieszyły się stoiska, prezen-
tujące swoją ofertę dla biznesu. Sto-
warzyszenie Azaliowa, opiekujące się
ludźmi chorymi umysłowo, sprzeda-
wało losy na loterię fantową, z których
dochód przeznaczono na pomoc
w stworzeniu dla nich miejsc pracy.

W części oficjalnej, jaką popro-
wadziła prezes Barbara Jończyk wraz
z Laurą Łącz, nagrodzono zwycięzców
turnieju minigolfa, a gdy nadszedł
czas na najważniejszy punkt części ofi-
cjalnej, po raz pierwszy wręczono Per-
łę EuroTurystyki. – Tej nagrody nie
przyznaje się za najwyższy standard
usług, to bowiem dziś po prostu wy-
móg. Przyznaje się ją za to, co spo-
woduje, że pobyt w nagrodzonym
ośrodku zapamiętamy i będziemy
chcieli tu powrócić. A to oznacza, że
poprzeczka jest zawieszona znacznie
wyżej. Chodzi o atrakcje, jakie zosta-
ną nam zaproponowane – mówiła
o zasadach nowej nagrody Laura Łącz.
– Uzasadnienie przyznania nagrody
brzmi dość sucho: za wyjątkowy pro-
gram czynnego wypoczynku zorgani-
zowanego na swoim terenie przy za-
chowaniu najwyższego standardu
świadczonych usług. Ale weryfikacji, czy
ta ocena była trafna, i czy nagroda tra-
fiła we właściwe ręce, mogliście doko-
nać dzisiaj sami. Wypada jeszcze wy-
tłumaczyć, dlaczego Perły EuroTury-
styki. Bo chcemy, by tymi turystami, któ-
rzy dobrze zapamiętają pobyt w Polsce
i będą chcieli tu powrócić, byli turyści
z całej Europy – dodała, co spotkało się
z aplauzem zgromadzonych gości,
którzy wyrazili uznanie dla laureatów
i gospodarzy gali gromkimi brawami.
Nagroda, którą w pierwszej edycji zdo-
byli właściciele Rancza pod Bocia-
nem, będzie wręczana co roku podczas
Letniej Gali Przedsiębiorców. �

Rodzinny piknik ludzi biznesu
Letnia Gala Przedsiębiorczości upłynęła w swobodnej 
atmosferze rodzinnego pikniku, w którym uczestniczyło 
czterysta osób. Tego dnia krawat nie obowiązywał, choć nie
obyło się bez oficjalnej części programu – wręczenia 
Perły EuroTurystyki, nagrody Europejskiego Forum 
Przedsiębiorczości, w tym roku przyznanej po raz pierwszy
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Porównanie różnych form finansowania powinno być przeprowadzone w dwóch obszarach: finansowym i niefinansowym. Na pierwszy
z tych aspektów składają się zasadniczo wszelkie koszty związane z uruchomieniem finansowania (prowizja oraz inne opłaty przygo-

towawcze), a także z jego obsługą (oprocentowanie). Finansowo przewaga obligacji nad kredytami bankowymi przejawia się przede wszyst-
kim w postaci stosunkowo niskiej prowizji banku – najczęściej jest to 0,1–0,3 proc. wartości emisji. Korzystna jest również konstrukcja sa-
mego oprocentowania, opartego przeważnie o sześciomiesięczne lub roczne stopy procentowe. Oznacza to, że odsetki od obligacji płaco-
ne są zdecydowanie rzadziej niż w przypadku tradycyjnego kredytu, co daje emitentowi możliwość bardziej efektywnego zarządzania środ-
kami przeznaczonymi na obsługę zadłużenia.

W aspekcie niefinansowym wydaje się, że obligacje również mają nad kredytami bankowymi sporą przewagę z uwagi na łatwość ich sto-
sowania. Warto jednak pamiętać, że – inaczej niż w przypadku zwykłych przedsiębiorców – dokonanie wyboru instytucji kredytującej przez
jednostkę samorządu terytorialnego odbywa się zgodnie z przepisami Prawa zamówień publicznych, co niejednokrotnie skutkuje przewle-
kłością tego procesu. Ustawa ta wyłącza spod swojego stosowania usługi związane z emisją obligacji komunalnych. W praktyce rynkowej
stosuje się uproszczone procedury: konkurs ofert czy prosty przetarg – często w połączeniu z możliwością negocjacji otrzymanych ofert.
Realnie proces pozyskania środków w przyspieszonym trybie może trwać zaledwie kilkanaście dni i jest pozbawiony zbędnych obwarowań
– to samorząd stanowi o warunkach postępowania.

Ponadto, przy wyborze formy finansowania nie bez znaczenia dla JST pozostaje fakt braku konieczności ustanawiania zabezpiecze-
nia dla emisji obligacji. Rynek wypracował standard, że wierzytelności wynikające z emisji obligacji są niezabezpieczone. Nie mamy tutaj
zatem do czynienia ani z hipoteką, ani z innego rodzaju zastawami czy wekslami, które towarzyszą kredytom. Jedynym zabezpieczeniem
zobowiązań wynikających z obligacji są zatem przyszłe dochody samorządu.

Perspektywy dla rynku obligacji w 2013 roku są umiarkowanie optymistyczne. Powinien on kształtować się podobnie do roku obecne-
go. Będziemy obserwować starcie kilku czynników, takich jak kończące się programy unijne, znaczne obciążenie samorządów już zaciągniętymi
zobowiązaniami, czy też perspektywa ustawowego ograniczania deficytu sektora samorządowego. Wydaje się, że o ile cały rynek finanso-
wania inwestycji samorządowych może się skurczyć, o tyle właśnie obligacje komunalne powinny na tym rynku cieszyć się największą po-
pularnością, jako że są odpowiednim instrumentem na trudne czasy.

Michał Schab, zastępca dyrektora Działu Analiz JST INVESTcon GROUP SA

Kapitał dla JST nie tylko z Unii
Jednostki samorządu terytorialnego w ostatnich latach umiejętnie wykorzystywały możliwości 
pozabudżetowego finansowania inwestycji, jakie dają fundusze europejskie. Brak określonej perspektywy
finansowej na lata 2014–2020 sprawia jednak, że rozpoczynają one poszukiwania wśród alternatywnych
źródeł pozyskiwania kapitału, między innymi przez emisje obligacji czy kredyty bankowe

UZUPEŁNIENIE

Informujemy, że artykuł pt. „Nieocenione wsparcie przedsiębiorczości”,
który ukazał się w Nr 4 (58) Lipiec/Sierpień 2012 został opublikowany w ra-
mach projektu „Enterprise Europe Network” współfinansowanego ze środ-
ków programu Competitiveness and Innovation Programme oraz budżetu
państwa. Więcej informacji o projekcie „Enterprise Europe Network” na stro-
nie http://portal.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/

Polacy kochają swój dom, jako najważniejsze miejsce na świecie. Kon-
tynuując kierunek „Ty tu rządzisz”, IKEA chce im nadal dodawać od-

wagi do zmiany wystroju wnętrza, które wpływa na nastrój i jakość ży-
cia.

Dystrybucja katalogu do 4,7 mln polskich domów rozpoczęła się
w poniedziałek, 20 sierpnia. Ponadto, dzięki specjalnej aplikacji na
smartfon i tablet, użytkownicy będą mieli dostęp do interaktywnych ma-
teriałów, dostarczających dodatkowych porad i inspiracji z zakresu
zmiany wystroju wnętrza. W Polsce katalog IKEA wychodzi już 17. rok
z rzędu, a dystrybucja obejmuje siedem miast, w których działają sklepy
IKEA, tj. Katowice, Kraków, Poznań, Trójmiasto, Warszawę i Poznań.

JA

Interaktywny katalog IKEA
W łódzkim Textorial Parku odbyła się oficjalna prezentacja nowego katalogu IKEA 2013, 
zatytułowanego „W nowym wystroju, w lepszym nastroju”. W tym roku tematem przewodnim 
są tekstylia, dzięki którym możemy w prosty i niedrogi sposób zmienić wystrój naszego domu

Fot. JAROSŁAW ADKOWSKI (2)



Ogólnopolski konkurs Ambasador
Polskiej Gospodarki, organizo-
wany 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 ska-
li kraju, lecz także na arenie międzynarodo-
wej, podbijając rynki obce i ciesząc się uzna-
niem partnerów zagranicznych. Przedsię-
wzięcie BCC ma służyć wzmacnianiu szero-
ko rozumianej współpracy gospodarczej i na-
wiązywaniu kontaktów między środowiskiem
biznesu a instytucjami odpowiedzialnymi
za promowanie Polski, upowszechnianiu
naszych osiągnięć i prezentowaniu potencjału
oraz możliwości rozwojowych. Nadrzęd-
nym założeniem konkursu jest promocja
kraju na arenie międzynarodowej, aby przez
pryzmat działalności naszych przedsiębior-
ców Polska jawiła się jako wiarygodny part-
ner gospodarczy, a także kreowanie stałej, sta-
bilnej i efektywnej współpracy pomiędzy Mi-
nisterstwem Spraw Zagranicznych a środo-
wiskiem przedsiębiorczości oraz otoczenia biz-
nesu.

W wyniku oceny firm zgłoszonych do
udziału w IV edycji konkursu o tytuł „Am-

basadora Polskiej Gospodarki” jury wybra-
ło 60 laureatów najlepiej spełniającym kry-
teria regulaminowe 4 kategorii: eksporter,
marka europejska, partner firm zagranicz-
nych, kreator rozwiązań XXI wieku. Zwy-
cięzcy odebrali wyróżnienia podczas uro-
czystości finałowej, która odbyła się 21 maja
w pałacyku Ministerstwa Spraw Zagranicz-
nych w Warszawie. Spotkanie z udziałem mi-
nister Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, prezesa

BCC Marka Goliszewskiego oraz przedsta-
wicieli resortu spraw zagranicznych, człon-
ków BCC i innych zaproszonych gości, było
nie tylko okazją do uhonorowania osią-
gnięć rynkowych i biznesowych postaw lau-
reatów, lecz także do rozmów o kondycji i
przyszłości gospodarki, jak również cennej
wymiany doświadczeń w zakresie doskona-
lenia praktyk i budowania strategii rozwo-
jowej. �

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

AMBASADOR POLSKIEJ GOSPODARKI

Fakty 15

Laureaci konkursu

Marek Goliszewski, prezes BCC

Fot. RYSZARD BARANOWSKI/BCC (2)



Powstały w oparciu o pomoc finan-
sową rządów Szwajcarii i Polski
rynek hurtowy w Poznaniu w krót-
kim czasie osiągnął sukces, sku-

tecznie wypełniając powstałą w okresie trans-
formacji lukę w kanałach dystrybucji. Na nim
wzorowało się wiele podobnych przedsięwzięć
w kraju i za granicą.

Stworzone przez rynek pole konfronta-
cji produkcji krajowej z dostawami z impor-
tu, poprzez efekt naśladownictwa i zastoso-
wanie systemów bezpieczeństwa obrotu żyw-
nością, skutkowało zbliżeniem przygotowa-
nia krajowej oferty owoców i warzyw do stan-
dardów obowiązujących w światowym han-
dlu. Dobrym poligonem doświadczalnym była
podjęta przez Gildię współpraca z sieciami
handlowymi w zakresie ich zaopatrywania
w owoce i warzywa oferowane na rynku.
W krótkim czasie znalazło się wielu naśla-
dowców tego typu działań.

Niemniej ważnym obszarem działalno-
ści WGRO SA są kwiaty i artykuły flory-
styczne. Główni odbiorcy tych produktów po-
chodzą z północno-zachodniej części kraju.

Ważną dla producentów rolę odegrała
podjęta przez Gildię inicjatywa komplekso-
wej organizacji uprawy ogórków dla prze-
twórstwa głównie na eksport. Korzystając
z doświadczeń Gildii, indywidualni produ-
cenci kontynuują we własnym zakresie pro-
dukcję wybranych owoców i warzyw pod kon-
kretne zamówienia z kraju i zagranicy.

Niezmiennie dużym zainteresowaniem
uczestników hurtowego rynku owoców i wa-
rzyw w Polsce cieszy się funkcjonujący od sa-
mego otwarcia Gildii system informacji ce-
nowej „Cennik”. Osiągnięcia w tym zakresie
stanowiły główną przesłankę wyboru Wiel-
kopolskiej Gildii na reprezentatywny rynek
Unii Europejskiej w zakresie monitorowania
ilości i cen owoców i warzyw pochodzących
spoza UE.

Od początku działalności Gildii ważna
była problematyka jakości. Rynek hurtowy
w Poznaniu jest prekursorem wdrażania
systemów zapewnienia jakości zarządzania
i bezpieczeństwa żywnościowego oferowa-
nych produktów HACCP i GlobalGAP. Pod-
noszeniu jakości oferowanych produktów słu-
żą organizowane przez Gildię szkolenia dla
operatorów rynku i producentów.

Działaniom w zakresie zapewnienia od-
powiedniej jakości oferowanych produktów
towarzyszy stała troska o rozwój koniecznej
w tym względzie infrastruktury. Wszystkie
obiekty spełniają warunki bezpieczeństwa ob-
rotu żywnością.

Wielkopolska Gildia Rolno-Ogrodni-
cza SA w Poznaniu na rzecz swoich opera-
torów udziela wsparcia w zakresie promocji
produktów oferowanych na rynku. Gildia dla
zrównoważenia siły partnerów konkurujących
w tych samych segmentach rynku przejęła na
siebie organizowanie i koszty akcji promo-
cyjnych w postaci wydawania gazetek rekla-
mowych, akcji ulotkowych, reklamy w me-
diach oraz na targach i wystawach. Do

wspólnej realizacji działań promocyjnych
udało się pozyskać ponad 500 jednostek
handlowych zaopatrujących się na Gildii
w ramach programu promującego znak to-
warowy Gildii „Produkt z WGRO SA”.

Gildia od kilkunastu lat prowadzi z du-
żym powodzeniem programy edukacyjne
skierowane do najmłodszych. Przedsięwzię-
cia te są kontynuacją działań w ramach
ogólnopolskiego porozumienia „Zdrowie
Narodu”, propagującego zdrowy styl życia
i odżywiania, którego Gildia była jednym
z pierwszych sygnatariuszy. Dla klientów
Gildii z branży florystycznej organizowane są
szkolenia, warsztaty, pokazy i gale.

Ważnym aspektem działalności Gildii są
podejmowane i realizowane inicjatywy na
rzecz integracji środowiska. Gildia jest jednym
z założycieli: „Stowarzyszenia Polskie Ryn-
ki Hurtowe”. Reprezentuje interesy polskich
rynków hurtowych na forum Światowego
Związku Rynków Hurtowych (WUWM) z sie-
dzibą w Hadze, którego konferencja odbędzie
się we wrześniu bieżącego roku w Poznaniu.

WGRO SA jest rynkiem powszechnie roz-
poznawalnym na świecie. Za całokształt
działalności została uhonorowana zaszczyt-
nym tytułem „Ambasadora Polskiej Gospo-
darki 2012”.

www.wgro.com.pl

WGRO SA Ambasadorem
Polskiej Gospodarki
W tym roku mija 20 lat od otwarcia Wielkopolskiej Gildii Rolno-Ogrodniczej SA 
w Poznaniu – pierwszego w Polsce rynku hurtowego owoców, 
warzyw i kwiatów spełniającego standardy europejskie

Hale kwiatów żywych mieszczą najbogatszy asortyment roślin doniczkowych,
rabatowych i kwiatów ciętych w skali całej Wielkopolski

W czterech halach o łącznej powierzchni
10 tys. mkw. panują warunki optymalne dla
zachowania świeżości warzyw i owoców
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35.edycja największej wysta-
wy rolniczej w północnej
części Polski, objęta pa-
tronatem ministra rolnic-

twa i rozwoju wsi Marka Sawickiego, wo-
jewody kujawsko-pomorskiego Ewy Mes
i marszałka województwa kujawsko-po-
morskiego Piotra Całbeckiego, przyciągnę-
ła do Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Do-
radztwa Rolniczego w Minikowie 470 wy-
stawców z kraju i zagranicy, w tym około
80 hodowców zwierząt. Z ich ofertą zapo-
znało się około 35 tys. rolników, głównie
z województwa kujawsko-pomorskiego i są-
siednich regionów.

Znaczną część zaprezentowanej oferty
dla rolnictwa stanowiły ciągniki oraz maszyny
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Minikowo otworem
dla rolników
W weekend 30.06–1.07 wszyscy zainteresowani ofertą dla rolnictwa i sprawami 
związanymi z rozwojem działalności w tym segmencie gospodarki mieli okazję zapoznać
się z branżowym asortymentem i zasięgnąć wiedzy ekspertów w ramach XXXV 
Międzynarodowych Targów Rolno-Przemysłowych AGRO-TECH Minikowo 2012

AGRO-TECH

Fot. MAREK RZĄSA

Fot. JAROSŁAW DOMIŃSKI (2)



AGRO-TECH

Jakie czynniki decydują o wysokiej po-
zycji firmy na rynku, czego potwierdze-
niem ostatnio zdobyte laury, takie jak Grand
Prix Targów Agro-Tech czy złote medale Tar-
gów Polagra?

– O wysokiej pozycji firmy na rynku ho-
dowlano-nasiennym zadecydował przede
wszystkim jej duży potencjał produkcyjny i in-
nowacyjny, wieloletnia tradycja oraz bardzo
dobrze wykształcona i doświadczona kadra
pracownicza. Głównym celem spółki jest
hodowla i zaopatrzenie polskiego rolnictwa
w nowe, wartościowe odmiany i materiał siew-
ny gwarantowanej jakości. Wartość odmian
PHR potwierdzają liczne Złote Medale przy-
znane na MTP.

Jak przedstawia się aktualna oferta fir-
my i co ją wyróżnia od konkurencji?

– Obecnie spółka jest właścicielem 69 od-
mian roślin rolniczych, które wyróżniają się
przystosowaniem do warunków klimatyczno-
-glebowych kraju, bardzo dobrym i wiernym
plonowaniem oraz zdrowotnością. Należy
do nich 6 odmian pszenicy ozimej, w tym

2 nowe, zarejestrowane w 2012 roku: ASTO-
RIA (E/A) – o najwyższych parametrach
technologicznych spośród wszystkich zareje-
strowanych i bardzo wysoko plonująca TU-
LECKA (B). Ostatnia zima potwierdziła dużą
zimotrwałość odmiany LEGENDA (A). Po-
nadto uznaniem za swoją plenność i jakość
wciąż cieszy się NARIDANA (A). Pozostałe
zboża to odmiany żyta: GRADAN mieszań-
cowego, ARANT populacyjnego i PASTAR zie-
lonkawego oraz 4 odmiany jęczmienia jarego.
Spółka jest też właścicielem wielu odmian ro-
ślin strączkowych: grochu siewnego, łubinu wą-
skolistnego i żółtego oraz traw pastewnych: ko-
strzewy czerwonej i łąkowej, kupkówki po-

spolitej, życicy trwałej i mieszańcowej, koni-
czyny białej i 2 facelii błękitnej.

Nad czym aktualnie państwo pracują?
Jak przestawiają się najbliższe plany?

– Intensywnie pracujemy nad skróceniem
cyklu hodowlanego. Wybudowaliśmy no-
woczesne laboratorium, zmodernizowali-
śmy szklarnie i od maja wprowadziliśmy ho-
dowlę in vitro do programu hodowli pszeni-
cy ozimej. W przyszłości chcemy dzięki tej me-
todzie skrócić cykl hodowlany również innych
hodowanych przez spółkę gatunków.

Rozmawiała Dorota Babkiewicz

www.phr.pl 

Stawiamy na jakość odmian
Rozmowa z dr. Zdzisławem Paszkiewiczem, 
prezesem zarządu Poznańskiej Hodowli Roślin Sp. z o.o.

Nowość PHR – pszenica ozima ASTORIA
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i urządzenia do mechanizacji produkcji
zwierzęcej. Oprócz sektora technicznego, re-
prezentowanego przez 140 producentów i de-
alerów, blisko stu hodowców wystawiło 460
zwierząt, w tym bydło, trzodę chlewną, drób
hodowlany, owce i kozy oraz zwierzęta fu-
terkowe, w ramach towarzyszącej targom
AGRO-TECH Regionalnej Wystawy Zwie-
rząt Hodowlanych. Licznie zaprezentowały
się też firmy z branży agroenergetycznej, pro-
mując urządzenia wytwarzające energię
cieplną i prąd ze źródeł odnawialnych, któ-
re ze względu na atrakcyjny program dofi-
nansowania zakupu i montażu wzbudzają
coraz większe zainteresowanie. Rolnicy mie-
li okazję zapoznać się z ofertą przydomowych
elektrowni wiatrowych, paneli fotowolta-
nicznych, pomp ciepła, kotłów na biomasę
i paliwa stałe.

W pobliżu wystawy czynne było Centrum
Hodowli Roślin i Nasiennictwa z kolekcją 180
odmian roślin uprawnych, zbóż, strączko-
wych, oleistych itp. i stoiskami polskich ho-
dowli roślin. Z kolei 1 lipca w Stacji Do-
świadczalnej Oceny Odmian w Chrząstowie
zorganizowano Dzień Pola, stanowiący oka-
zję do zaprezentowano czołowych i reko-
mendowanych odmian roślin uprawnych
i bioenergetycznych, polowych doświad-
czeń odmianowo-agrotechnicznych, a także
unikatowej na skalę europejską kolekcji 287
odmian powojnika w okresie pełni kwitnie-

nia. Tak jak w zeszłym roku Ministerstwo Rol-
nictwa wspólnie z ARMiR, ARR, ANR
i KRUS zorganizowało okazałe stoisko in-
formacyjno-doradcze, gdzie eksperci służy-
li wiedzą i radzili odnośnie zasad i możliwości
finansowania planowanych projektów i in-
westycji w rolnictwie.

O randze i poziomie organizacji impre-
zy świadczyć może fakt, iż w tym roku targi
AGRO-TECH w Minikowie zostały uhono-
rowane Nagrodą Marszałka Województwa
Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego
i po raz szósty otrzymały tytuł „Targowego Li-
dera”. �
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BALT-MILITARY-EXPO 2012

Tegoroczne targi Balt Military Expo
odbyły się w dniach 27–29 czerw-
ca, w nowym Centrum Wysta-
wienniczo-Kongresowym AMBER-

EXPO w Gdańsku, i zgromadziły 116 wy-
stawców z 12 krajów, a z ich ofertą oraz przy-
gotowanym programem wydarzeń towarzy-
szących zapoznało się ponad 3,6 tys. osób,
które odwiedziły teren wystawy. Mieli oni oka-
zję przyjrzeć się uzbrojeniu najnowszej ge-
neracji oraz szerokiej gamie produktów skła-
dających się na wyposażenie Marynarki Wo-
jennej, Wojsk Specjalnych, służb zabezpie-
czenia logistycznego Wojska Polskiego, Stra-
ży Granicznej, Policji, Państwowej Straży Po-
żarnej, służb ratowniczych oraz formacji
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, którym
to grupom dedykowane są targi. Zarówno
oferta produktowa, jak i merytoryczna, została
przygotowana z uwzględnieniem bieżących
i perspektywicznych potrzeb modernizacyj-
nych poszczególnych formacji.

W ramach zaproponowanych wydarzeń
towarzyszących imprezie uczestnicy mogli
wziąć udział w V Międzynarodowej Konfe-
rencji Naukowo-Technicznej NATCon (Na-
val Technology Conference), poświęconej
technologiom morskim dla obronności i bez-
pieczeństwa, w konferencji naukowo-szkole-
niowej ALERT 2012, zgłębiającej temat pro-
cedur w medycynie ratunkowej, oraz w se-
minarium dotyczącym nowoczesnych źródeł
zasilania dla zastosowań militarnych, jakie
przygotował Instytut Elektrotechniki i Auto-
matyki Okrętowej Akademii Marynarki Wo-
jennej. Ponadto ciekawą propozycją były
dynamiczne pokazy, zorganizowane na wo-
dach Zatoki Gdańskiej. JW GROM przygo-
towała pokaz abordażu statku, a Urząd
Morski w Gdyni pokaz działań antyterrory-
stycznych i ratowniczych z udziałem jedno-
stek pływających i śmigłowca ratowniczego
Marynarki Wojennej oraz jednostek pływa-
jących Wojsk Specjalnych, Straży Granicznej,
Urzędu Morskiego, Służby SAR, Izby Celnej
w Gdyni i Portowej Straży Pożarnej. Z kolei
w Basenie Prezydenta w Gdyni udostępnio-
no zwiedzającym trzy okręty Marynarki Wo-
jennej: okręt transportowo-minowy ORP
„Lublin”, niszczyciel min ORP „Flaming”
i okręt hydrograficzny ORP „Arctowski”.
Dopełnieniem wydarzeń towarzyszących

ekspozycji targowej była wystawa „Muzeum
Westerplatte. Uzbrojenie Wojska polskiego
II RP”, w ramach której Stowarzyszenie Re-
konstrukcji Historycznej Westerplatte, Fun-
dacja Wojskowości Polskiej i Fundacja Mu-
zeum Lądowej Obrony Wybrzeża zapre-
zentowały pamiątki związane z obroną We-
sterplatte. 

Dzięki zróżnicowanej ofercie wysta-
wienniczej oraz bogatemu programowi wy-
darzeń specjalnych, utrzymanych na wysokim
poziomie merytorycznym, targi Balt Milita-
ry Expo cieszą się renomą i uznaniem w śro-
dowiskach związanych z obronnością kraju
i bezpieczeństwem publicznym. Dzięki współ-
pracy wielu jednostek wojskowych i formacji
służb publicznych ekspozycję sprzętu wzbo-
gaca oferta naukowa oraz szereg atrakcyjnych
wydarzeń dodatkowych, w tym pokazów na
żywo otwartych dla publiczności. Zaintere-
sowanie targami sprawia, że chętnie uczest-
niczą w nich zarówno twórcy i dystrybutorzy
urządzeń obronnych, jak i ich użytkownicy
z kraju oraz zagranicy. W tym roku na Balt
Military Expo swoje produkty zdecydowali się
zaprezentować wystawcy z 12 krajów, takich
jak: Francja, Hiszpania, Holandia, Kanada,
Niemcy, Norwegia, Rosja, Szwecja, Wielka
Brytania, Włochy, a nawet USA. Oprócz pro-
ducentów uzbrojenia i sprzętu obronnego

z rynków obcych, organizatorzy co roku
goszczą również wysokiej rangi przedstawi-
cieli rządu i służb mundurowych. W tym roku
targi odwiedziły delegacje szczebla ministe-
rialnego z Francji, Norwegii, Litwy, Kazach-
stanu, Bułgarii, Wietnamu oraz attache woj-
skowi akredytowani w Polsce. Po raz pierw-
szy wszyscy uczestnicy targów mogli docenić
nowy obiekt oddany do ich dyspozycji – no-
woczesne, przestronne Centrum Wysta-
wienniczo-Kongresowe AmberExpo, otwar-
te wiosną przez Międzynarodowe Targi
Gdańskie bieżącego roku, które dysponuje
12 tys. mkw. powierzchni wystawienniczej oraz
infrastrukturą kongresową, doskonale speł-
niającą swoją funkcję równolegle do realiza-
cji celów wystawienniczych.

Tradycyjnie najlepsze zaprezentowane
oferty nagrodzono GRAND PRIX im. kontr-
admirała Xawerego Czernickiego oraz Bursz-
tynowymi Medalionami Targów, zaś odręb-
ne wyróżnienia przyznali swoim faworytom
partnerzy targów: Dowódca Marynarki Wo-
jennej, Polska Izba Producentów na Rzecz
Obronności Kraju, Komendant Główny Po-
licji, Komendant Główny Państwowej Stra-
ży Pożarnej, Rektor-Komendant Akademii
Marynarki Wojennej oraz Zarząd Główny
Krajowego Stowarzyszenia Informacji Nie-
jawnych. �

Kumulacja bezpieczeństwa
nad Bałtykiem
Minister obrony narodowej Tomasz Siemioniak dokonał oficjalnego otwarcia 
12. Bałtyckich Targów Militarnych Balt Military Expo, które objął patronatem. O randze
wydarzenia świadczy też duże zainteresowanie ze strony wystawców i odwiedzających

Ekspozycja targowa Fot. ARCHIWUM ORGANIZATORA



Moduł stanowi kompletny system
pomiarowy i wyposażony jest
w detektory umożliwiające po-
miar parametrów pól fizycz-

nych jednostek pływających: hydroaku-
stycznego, hydrodynamicznego, magne-
tycznego i sejsmicznego. Poza tym moduł po-
siada czujniki do pomiaru właściwości śro-
dowiskowych, takich jak: prędkość dźwięku,
ciśnienie hydrostatyczne czy temperatura
oraz ma możliwość określania własnego
położenia na podstawie pomiaru przechyłów
oraz usytuowania względem północy.

Moduł umożliwia wykrywanie i analizę
parametrów pól fizycznych w aspekcie obro-
ny biernej okrętów, wojny minowej, ochrony
portów i monitorowania morskich szlaków ko-
munikacyjnych, co ma szczególne znaczenie
w przypadku zagrożeń asymetrycznych.

Może być wykorzystany do ochrony
portów i obiektów o znaczeniu strategicznym,
takich jak: bazy paliw, porty wojenne, porty
handlowe, terminale przeładunkowe, wieże
wiertnicze, zapory wodne, śluzy, itp.

Oprócz rejestracji parametrów pól fi-
zycznych, ma także możliwość lokalizacji oraz
śledzenia trajektorii obiektów na podstawie
pasywnych pomiarów hydroakustycznych.
Ponadto moduł charakteryzuje się: wyko-
rzystaniem najnowszej techniki cyfrowej do

rejestracji, archiwizacji oraz transmisji danych;
zwartą budową umożliwiającą łatwy transport
oraz szybkie przygotowanie do pracy i roz-
stawienie w wybranym akwenie; łatwością ob-
sługi w zakresie rejestracji danych oraz pro-
wadzenia obserwacji sytuacji podwodnej;
autonomicznością energetyczną pozwala-
jącą na pracę w warunkach morskich przez
okres do jednego miesiąca; możliwością
transmisji zakodowanych danych pomiaro-
wych w czasie rzeczywistym do ośrodka
analizy informacji.

Poprawność działania modułu została
zweryfikowana w badaniach poligonowych
przeprowadzonych na poligonie kontrolno-
pomiarowym w Aschau (Niemcy) w ramach
ćwiczenia NATO – RIMPASSE 2011.

www.amw.gdynia.pl

Moduł na fali

Moduł do wielowymiarowej fizycznie obserwacji i rozpoznania podwodnego

Moduł do wielowymiarowej fizycznie
obserwacji i rozpoznania podwodnego
został uhonorowany nagrodą GRAND
PRIX im. Kontradmirała Xawerego
Czernickiego podczas targów BALT-
-MILITARY-EXPO 2012

Moduł do wielowymiarowej fizycznie obserwacji i rozpoznania podwodnego 
to zaawansowany technologicznie zintegrowany system kontroli zmian parametrów
pól fizycznych w podwodnym środowisku morskim. Wykonany został przez Ośrodek
Technologii Morskich Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte 
w Gdyni w ramach projektu nr OR00 0047 08 finansowanego przez NCBiR

BALT-MILITARY-EXPO 2012
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Konkurs Budowa Roku, organizo-
wany przez Polski Związek Inży-
nierów i Techników Budownictwa
we współpracy z Ministerstwem

Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej oraz Głównym Urzędem Nadzoru
Budowlanego, co roku ocenia nowe budow-
le krajowe, nagradzając te z nich, które naj-
lepiej spełniają kryteria regulaminowe, a tym
samym reprezentują najwyższy poziom pod
względem realizacji procesu inwestycyjnego.
Na werdykt wpływają bowiem takie czynni-
ki, jak organizacja budowy i czas jej realiza-
cji, forma i przebieg finansowania inwestycji
oraz rozwiązania formalno-prawne w procesie
inwestycyjnym, koszty realizacji obiektu bu-
dowlanego, jakość robót, zastosowane roz-
wiązania techniczno-technologiczne, bez-
pieczeństwo pracy i ochrona zdrowia, udział
inwestora w realizacji obiektu budowlanego,
wreszcie: wpływ oddziaływania inwestycji
na środowisko i gospodarkę regionu.

W wyniku trzystopniowej procedury ana-
lizy zgłoszeń sąd konkursowy przyznaje
w przyjętych grupach obiektów budowlanych
nagrody I, II i III stopnia oraz dyplomy uzna-
nia. W ostatniej edycji nagrody i wyróżnienia
przyznano w 10 kategoriach: budownictwo
mieszkaniowe o wartości do 20 mln zł i o war-
tości powyżej 20 mln zł, budynki nauki i kul-
tury, budynki oświaty, obiekty administra-
cyjno-biurowe, obiekty użyteczności pu-
blicznej, budynki przemysłowe i obiekty ma-
gazynowe, obiekty sportowe, obiekty drogo-
wo-kolejowe oraz obiekty oceniane indywi-
dualnie. Łącznie inwestorzy, generalni wy-
konawcy, deweloperzy i samorządy teryto-
rialne zgłosiły do rywalizacji w 22. edycji kon-
kursu 60 budów zrealizowanych w Polsce
w 2011 roku, spośród których wyłoniono
obiekty wyróżniające się wynikami realizacyj-
nymi na tle pozostałych projektów. Uroczystość
wręczenia nagród za najlepsze inwestycje bu-
dowlane odbyła się 29 maja w Warszawie.

Nagrodzone obiekty budowlane cha-
rakteryzują się nowoczesnymi rozwiązania-
mi technologicznymi, wysoką jakością wy-
konawstwa robót, dobrą organizacją proce-
su budowlanego oraz wysokim poziomem
bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska,
a konkurs stanowi miarodajny, ceniony
w branży przegląd osiągnięć polskiego bu-
downictwa. Dzięki złożonej, fachowej ocenie
przyczynia się do promocji najlepszych in-

westorów i wykonawców oraz dobrych prak-
tyk w tak ważnym segmencie gospodarki, ja-
kim jest budownictwo. – Najlepsi budowni-
czowie w Polsce: wykonawcy, projektanci i in-
westorzy stanęli w szranki naszego konkur-
su. To oni kształtują otoczenie, w którym ży-
jemy i w którym żyć będą przyszłe pokolenia.
Stawiane wymogi, poziom i ranga konkursu
potwierdzają to, że w Polsce powstaje coraz
więcej budynków i budowli prezentujących

wysoki, europejski poziom – podsumowuje
22. edycję Budowy Roku przewodniczący Pol-
skiego Związku Inżynierów i Techników Bu-
downictwa Wiktor Piwkowski.

Z kolei minister transportu, budownictwa
i gospodarki morskiej Sławomir Nowak po-
pierając ideę konkursu twierdzi, że obrazuje
on jak wiele powstaje budynków i obiektów
doskonale wykonanych, funkcjonalnych i in-
nowacyjnych technologicznie, które możemy
z dumą pokazywać światu. – Chcemy, by do
końca kadencji weszła w życie nowa regula-
cja procesu budowlanego. Jestem osobiście
zaangażowany w ten projekt i zdetermino-
wany, by jak najlepiej służył realizacji inwe-
stycji – deklaruje minister i dodaje: – Nowe
prawo powstaje przy współudziale środowi-
ska budowlanego, do którego zaliczają się
również organizatorzy konkursu „Budowa
Roku”. Zapraszam państwa do udziału we
wspólnej pracy nad projektem ustawy, gra-
tulując laureatom i życząc sukcesów nagro-
dzonym oraz uczestnikom konkursu.

Podczas uroczystego rozstrzygnięcia
konkursu wtórował mu wiceminister Janusz
Żbik, zapewniając: – W Ministerstwie Trans-
portu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
pracujemy nad projektem, który połączy
rozproszone w różnych ustawach regulacje
dotyczące budowlanego procesu inwesty-
cyjnego w jednym akcie prawnym. Żeby nie
trwonić czasu, już teraz przygotowujemy
ustawę budowlaną, która wprowadzi przy-
jazne inwestorom procedury sytuowania
obiektów budowlanych, gwarantując kon-
stytucyjną zasadę praworządności. �
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Jak budować, to solidnie
60 obiektów poddano ocenie w 22. edycji konkursu Budowa Roku. 
Te, które okazały się w swoich kategoriach nie do pokonania, otrzymały 
nagrody i wyróżnienia za szeroko rozumianą jakość, obejmującą zarówno 
przebieg procesu budowy, jak i efekty w postaci zrealizowanej inwestycji

BUDOWA ROKU 2011

Nagrodę dla PBO Budoprzem Sp. z o.o. odebrał Piotr Purzycki,
członek zarządu (drugi z prawej)
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Zostali państwo laureatem konkursu Bu-
dowa Roku za realizację budynku handlowo-
usługowo-mieszkalnego w Olsztynie. Co
pana zdaniem zyskało uznanie kapituły
konkursu?

– Myślę, że decydującym kryterium był
w tym przypadku nowatorski charakter na-
szej realizacji, zarówno w sensie projektowym,
jak i na etapie procesu wykonawczego. No-
watorstwo nagrodzonego obiektu jest wi-
doczne gołym okiem, jeśli przyjąć skalę po-
równawczą na tle innych obiektów usytu-
owanych w mieście. W oczy rzuca się od-
ważna bryła i atrakcyjna wizualnie elewacja,
a dodatkowym atutem inwestycji jest presti-
żowe miejsce, w którym została zlokalizo-
wana. Oprócz nowoczesnego designu przy
bliższym spojrzeniu na budynek uwagę zwra-
cają ciekawie zaprojektowane oraz wykona-
ne wnętrza, a także pierwszy w Olsztynie ga-
raż podziemny, którego projekt uwzględnił wy-
korzystanie windy samochodowej. Ze wzglę-
du na bardzo ograniczoną przestrzeń placu
budowy realizacja była dla nas sporym wy-
zwaniem i wymagała od nas wykorzystania
tak zwanych szalunków traconych.

Firma funkcjonuje na rynku od przeszło
20 lat. Jakie wydarzenia w historii miały naj-
większe znaczenie dla jej rozwoju?

– W tym kontekście chciałbym podkreślić
znaczenie współpracy firmy z Ministerstwem
Spraw Zagranicznych, co okazało się nie-
ocenionym wsparciem i przełożyło się na wy-
mierne efekty w postaci pozyskanych presti-
żowych kontraktów na realizację ambasad RP
w stolicach takich państw, jak Turcja, Syria,
Chorwacja, Łotwa, a więc w Ankarze, Da-
maszku, Zagrzebiu oraz w Rydze.

Specjalizują się państwo m.in. w gene-
ralnym wykonawstwie, robotach wykoń-
czeniowych, modernizacjach, konserwacji za-
bytków, projektowaniu. Na które z tych
usług obserwują państwo największy popyt?
Jakie są prognozy w tym zakresie?

– W obecnej sytuacji największy popyt
w obrębie reprezentowanego przez nas seg-
mentu rynku obserwujemy przede wszystkim
na obiekty handlowe, supermarkety, dys-
konty, stacje benzynowe. Jeśli spojrzymy na
aktualną sytuację gospodarczą i tendencje pa-
nujące w budownictwie, można przypuszczać,
że spore zapotrzebowanie będzie dotyczyło
obiektów przemysłowych, które muszą zmo-
dernizować linie technologiczne, by z po-
wodzeniem funkcjonować zgodnie z wymo-
gami, a przy tym być konkurencyjnym.

Jakim celom podporządkowuje pan
działalność firmy w najbliższych latach?

– Głównym celem, jaki stawiam sobie nie
tylko ja, lecz także większość firm w obecnej
sytuacji gospodarczej, jest przetrwanie obec-
nej bessy na rynku budowlanym. Służyć
temu będzie udział w kolejnych przetargach,
które mamy nadzieję wygrać oraz systema-

tyczny rozwój i w miarę możliwości inwe-
stowanie w nowe technologie.

Rozmawiała Dorota Babkiewicz

www.budoprzem.olsztyn.pl

Stawiamy na nowatorstwo
Rozmowa z Piotrem Purzyckim, członkiem zarządu Przedsiębiorstwa 
Budownictwa Ogólnego „Budoprzem” Sp. z o.o. w Olsztynie

Wybrane realizacje Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego 
„Budoprzem” Sp. z o.o. w Olsztynie:

• PSS Społem (budowa pawilonu handlowego)
• Szpital Miejski (remont i adaptacja izby przyjęć)
• Ambasada RP w Rydze (rekonstrukcja przedwojennego budynku – renowacja 

i konserwacja wielu elementów dekoracyjnych wewnątrz budynku i elewacji. 
Pełna adaptacja budynku do potrzeb działalności dyplomatycznej, zgodnie 
ze standardami NATO).

• Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie (pełen remont 
i modernizacja zabytkowego budynku wraz z adaptacją pomieszczenia kinowego 
na audytorium)

• Browary Jurand (gruntowny remont pomieszczeń produkcyjnych Browarów 
Warmińsko-Mazurskich w Olsztynie, Biskupcu i Szczytnie)

• Budoprzem (modernizacja dawnego, zabytkowego budynku magazynowego, 
stanowiącego siedzibę firmy)

• Inka (budynek wkomponowany w ścisłą zabudowę Starego Miasta jest 
rezultatem śmiałego i kontrowersyjnego rozwiązania architektonicznego 
oraz wykorzystania najnowszych materiałów i rozwiązań technicznych)

• Areszt Śledczy (prace adaptacyjno-modernizacyjne w stuletnim budynku 
Aresztu Śledczego)

• Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa (renowacja i odbudowa elementów 
zdobniczych; odtworzenie murów obronnych we współpracy z konserwatorem 
zabytków).

• Lactima (rozbudowa hali magazynowej, nadbudowa kondygnacji budynku 
biurowego, budowa magazynu logistycznego z zapleczem)

• Mc Donald's (budowa restauracji Mc Donald's w Ostródzie, Suwałkach i Olsztynie)
• Orlen (stacja paliw tworzona od podstaw na bazie starej stacji paliw)
• Plus-Discount (pełen zakres robót budowlanych „pod klucz”)
• Radio Olsztyn (rozbudowa obiektu, łącznie z architekturą wnętrz dostosowaną 

do potrzeb pracy radia)
• PSS Społem (rozbudowa i remont obiektu przy ul. Jeziornej)
• Urząd Celny Oddział Celny w Olsztynie (remont i adaptacja budynku 

na potrzeby odpraw celnych)
• Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Olsztynie (modernizacja i adaptacja 

na potrzeby biura)



Kilkanaście lat temu, gdy kształtował się polski rynek kapitałowy, telewizja publiczna
emitowała reklamy obligacji Skarbu Państwa jako inwestycji bezpiecznych. Taki
pogląd panował zresztą powszechnie. Mówiło się, że na obligacjach trudno do-
brze zarobić, ale przynajmniej się nie straci. Fundusze inwestycyjne oferowały kil-

ka możliwości inwestowania. Agresywne to były takie, gdy lokowano pieniądze w akcjach
z szansą dużych zarobków, ale jednocześnie niebezpieczeństwem straty, i pasywne, ale bez-
pieczne, operujące obligacjami Skarbu Państwa. Tadeusz Mosz, prowadzący w Radiu
TOK FM program „Ekonomia Kapitał Gospodarka”, uparcie powtarza, że bezpiecznych
inwestycji nie ma. Nie wszyscy jednak go słuchają uważnie. A dowodów na ryzyko, zwią-
zane z papierami dłużnymi państw, mamy aż nadto. Wiele mogliby na ten temat powiedzieć
nabywcy greckich papierów skarbowych.

Mimo że miliony ludzi sparzyły się na tzw. bezpiecznych inwestycjach, chętnych do ta-
kiego zarobku nie brakuje. Kilka miesięcy temu przecierałem oczy ze zdumienia, gdy zoba-
czyłem w prasie reklamę firmy Amber Gold, która gwarantowała 14,1 proc. zysków rocz-
nie na lokatach w złoto. Gdyby to było realne, wszyscy powinniśmy powierzyć jej swoje pie-
niądze i kasować odsetki. Ale cudów nie ma. Im większy zysk proponuje ktoś z lokat, tym
większe jest niebezpieczeństwo, że obietnicy nie dotrzyma. Sprawą zainteresowała się Ko-
misja Nadzoru Finansowego, ostrzegając, że w tym przypadku większe jest prawdopodo-
bieństwo poniesienia strat niż pomnożenia pieniędzy.

Już pod koniec lipca bieżącego roku klienci Amber Gold, których lokaty wygasły, zaczęli
alarmować, że firma nie wypłaca im ani kapitału, ani odsetek. Kolejni niezadowoleni klien-
ci AG kontaktowali się z Wydziałem Postępowań Karnych delegatury Agencji Bezpieczeń-
stwa Wewnętrznego w Gdańsku, której kilka tygodni wcześniej prokuratura zleciła śledztwo
w sprawie działalności kontrowersyjnej spółki. Wcześniej śledztwo toczyło się w wyniku za-
wiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego i dotyczyło jedynie prowadzenia przez AG dzia-
łalności bankowej bez wymaganego prawem zezwolenia. Później, w związku z oficjalnym
zawiadomieniem, złożonym przez klientów, zostało rozszerzone.

Pod koniec ubiegłego stulecia miałem okazję obserwować jak powstaje i puchnie tzw.
bańka internetowa w Stanach Zjednoczonych. Publicyści i analitycy rozpisywali się na te-
mat ogromnych możliwości Internetu, który doprowadzi do rewolucji w biznesie. Na tej fali
zaczęły płynąć firmy, które działały w branży albo do niej wchodziły. Zdarzało się, że pro-
ducent czegokolwiek, np. bielizny, zakładał małą spółkę internetową, a jego akcje natychmiast
zyskiwały na wartości. W USA zapanowała gorączka inwestowania na giełdzie. Ludzie naj-
pierw lokowali w akcjach firm internetowych zapasy gotówki, a gdy zobaczyli, że akcje zy-
skują na wartości, zaczęli zaciągać kredyty pod zastaw swoich domów i lokowali je na gieł-
dzie. Gdy przyszedł moment, że trzeba było realizować zyski i wycofać się w bezpieczniej-
sze miejsce, jedni mnóstwo zarobili, a inni zostali na lodzie.

Zadziwiające jest, że ta lekcja prawie nikogo niczego nie nauczyła. Mniej więcej dziesięć
lat później pojawiła się w USA kolejna bańka, tym razem na rynku nieruchomości. System
bankowy tak jest bowiem ustawiony, że premiuje pracowników, którzy udzielają najwięcej
kredytów. Wciskano je więc klientom, nie oglądając się na ich zdolności kredytowe. Efekt zna-
my. Świat popadł w kryzys jeszcze głębszy niż ten z lat trzydziestych ubiegłego wieku.

Nie uważam się za znawcę ekonomii, ale wystarczy trochę zdrowego rozsądku, żeby prze-
widzieć skutki takich działań. Jak to możliwe, że dobrze wykształceni ludzie, pobierający ogrom-
ne wynagrodzenia za zarządzanie bankami, nie wiedzieli co się w ich firmach dzieje, i nie
obawiali się, że idą ku przepaści. To samo powinni widzieć ich podwładni. Zadziałało jed-
nak przekonanie, że chciwość jest dobra jako siła napędowa gospodarki. Wyszło na to, że
jest to siła destrukcyjna.

Pękają nie tylko podstawowe filary ładu gospodarczego. Seria bankructw firm turystycznych
jest może mniej ważna w ogólnym rozrachunku, ale bardzo dotkliwa dla ludzi, którzy wy-
poczywali poza granicami kraju i dla urzędów marszałkowskich, które musiały się nimi za-
opiekować.

Coraz częściej słyszę, że nie ma już komu ufać. Porzekadło, że coś jest pewne jak w ban-
ku, wyjdzie zapewne z użycia. Polskie banki są, co prawda, w niezłej kondycji, ale nie ma pew-
ności, czy nie wstrząsną nimi decyzje ich zagranicznych centrali oraz kryzys w strefie euro.
Fundusze inwestycyjne też są niepewnym miejscem lokowania pieniędzy. Na giełdzie mogą
sobie poradzić dzisiaj tylko najwytrawniejsi gracze. Kupowanie nieruchomości wydaje się sen-
sowne, bo akurat tanieją, ale nie ma pewności, że nie stanieją jeszcze bardziej. Korzystanie
z usług biur podróży przypomina grę w ruletkę.

Cóż więc pozostaje? Pamiętam czasy PRL, gdy przy galopującej inflacji kupowało się
cokolwiek, by nie pozostać z topniejącą gotówką w kieszeni. Na razie aż tak źle nie jest, ale
trudno czuć się dobrze, gdy nie ma żadnego punktu oparcia. �
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Kryzys zaufania
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Stracona szansa

Jestem po lekturze fascynującej książki napisanej przez Aleksandra Makowskiego, by-
łego szpiega polskiego wywiadu, jednego z najlepszych w historii naszej agentury. „Tro-
piąc Bin Ladena” to fenomenalny zapis historii o tym, jak jeden człowiek nawiązał na
terenie Afganistanu genialne kontakty umożliwiające Polsce prowadzenie działań wy-

wiadowczych niezbędnych dla naszego kraju, a w zasadzie dla całego świata. Lektura za-
skakuje opisem pracy operacyjnej szpiega, moim zdaniem, aż za bardzo pokazując techni-
ki i sposoby takich działań. Jak napisała w komentarzu do lektury Janina Paradowska: „na
granicy tego, co można powiedzieć”.

Książka Makowskiego dotyczy działań z okresu 1997–2007 i jest swoistą polemiką wo-
bec działań Antoniego Macierewicza, który w jeden dzień zniszczył wszystko, co polski wy-
wiad budował przez lata. Dopóki nie przeczytałem tej książki, nie zdawałem sobie sprawy
jak niszczycielskie i niebezpieczne w skutkach było opublikowanie przez Macierewicza „Ra-
portu o likwidacji Wojskowych Służb Informacyjnych”. Ale do rzeczy.

W 1997 roku Aleksander Makowski, były już agent wywiadu, trafia z zaprzyjaźnionym
biznesmenem do Afganistanu w celu zbadania rynku pod przyszłe inwestycje. Trochę „przy
okazji” zapoznaje przywódcę Sojuszu Północnego – Ahmada Shaha Masuda – walczące-
go z Talibami i z Osamą Bin Ladenem. Makowski i Masud zaprzyjaźniają się i przez naj-
bliższe lata współpracują, aż do zamordowania Masuda przez Talibów. Najważniejszym osią-
gnięciem tej współpracy jest jej wymiar wywiadowczy – dzięki Makowskiemu polski wywiad
ma najlepsze i najdokładniejsze informacje o działalności Talibów i Bin Ladena na świecie!

Polski wywiad znał dokładne plany Talibów i wspieranego przez ich reżim Bin Ladena,
a także znał z wyprzedzeniem miejsce jego pobytu oraz innych kluczowych muzułmańskich
terrorystów. Przekazywane informacje dotyczyły planów zamachów, ruchów wojsk, finan-
sowania grup terrorystycznych i wielu, wielu innych spraw, bezcennych dla światowego bez-
pieczeństwa. Polska dzięki staraniom Makowskiego i Masuda miała najlepszy wywiad w Afga-
nistanie. Najciekawszą informacją jest jednak to, że amerykanie dzięki Makowskiemu mo-
gli zapobiec atakom na WTC 11 września 2001 roku, bo przynajmniej dwukrotnie umożli-
wił im likwidację Bin Ladena. Makowski przekazywał informacje CIA za pośrednictwem na-
szego wywiadu. Jednak amerykanie nie wykorzystali tego. Powodem była kalkulacja finan-
sowa – woleli Talibów rządzących Afganistanem, aby móc prowadzić interesy paliwowe na
jego terenie. Mało tego, największy sojusznik, czyli Pakistan, aktywnie działał, pomagając
Bin Ladenowi i Talibom, i to także po atakach na WTC! Pakistański wywiad ISI przez cały
czas znał miejsce przebywania Bin Ladena, aż do końca jego dni. Naiwność i nieudolność
CIA spowodowała wiele tragedii, także zamachy na Londyn i Madryt. To jednak nie koniec.
Po atakach na WTC Amerykanie, a za nimi Polacy, wkroczyli do Afganistanu. Dzięki kon-
taktom i informacjom Makowskiego Polska miała doskonały wywiad i pomoc w przepro-
wadzeniu operacji wojskowej na terenie ogarniętego wojną kraju. Szykowaliśmy się do zbu-
dowania tam ukrytej placówki dyplomatycznej zabezpieczającej ruchy naszych wojsk. Mie-
liśmy zagwarantowany względny spokój i pomoc od Afgańczyków. I wtedy właśnie jak dia-
beł z pudełka wyskoczył Macierewicz ze swoim raportem.

Raport ujawnia wszystko, co polscy oficerowie budowali przez lata. Bezpodstawnie oskar-
ża ludzi polskich służb. Przede wszystkim jednak podaje do informacji nazwiska oficerów wy-
wiadu, opisy ich działań, po których można dojść do ich źródeł i kontaktów na terenie Afga-
nistanu. Al-Kaida była przeszczęśliwa, choć do końca ciężko było uwierzyć, że jakikolwiek kraj
opublikowałby dane i dorobek swoich agentów! Na początku myślano, że to pułapka i pod-
pucha. Niestety, nie była to pomyłka. Wszystko przez to, że część z oficerów – w tym Makowski
– swoją karierę zaczęli i budowali jeszcze w PRL-u. Macierewicz naraził polskich oficerów
na bezpośrednie zagrożenie życia, natychmiast łamiąc im kariery. Oficerom tym natychmiast
złamał karierę. Jeden z nich, o którym Makowski pisze jako Darek, był jednym z najlepszych
w wywiadzie, bo tylko takich wysyła się na tak trudne misje. Odważny, oddany sprawie, o nie-
przeciętnej inteligencji. Oficera tego kalibru dobiera się i szkoli latami za kolosalne pieniądze.
Ujawnienie jego nazwiska i danych osobowych w zasadzie kończy jego służbę i łamie czło-
wiekowi przyszłość. Macierewicz nie tylko zniszczył wywiad w Afganistanie, on na lata znisz-
czył zaufanie do naszego Państwa w tak delikatnej materii jaką są służby!

Dziś Makowski walczy w sądzie o przywrócenie mu dobrego imienia. Sądzi się z pań-
stwem polskim, dla którego przez lata narażał życie, bo Macierewicza chroni immunitet po-
selski… Od państwa żąda przeprosin w kilku gazetach i stacjach telewizyjnych, a dla siebie…
złotówki odszkodowania.

Polecam wszystkim książkę, aby z szerszej perspektywy spojrzeć na rządy Prawa i Spra-
wiedliwości, a także na nasz chwalebny wkład w historię ostatnich lat. Lektura udowadnia
też, że wielu tragedii sprzed lat można było uniknąć! „Tropiąc Bin Lagena. W afgańskiej mat-
ni 1997–2007” Aleksander Makowski. Jeszcze raz polecam! �

Jan Sitnicki 
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Wwywiadzie dla Reutersa Ro-
ubini wyliczył pięć czynników,
które jego zdaniem mogą wy-
koleić globalną gospodarkę:

pogłębienie się kryzysu zadłużenia w Euro-
pie, podwyżki podatków i cięcia wydatków
w Stanach Zjednoczonych, które mogą ze-
pchnąć największą gospodarkę świata w re-
cesję, twarde lądowanie gospodarki Chin, dal-
sze spowolnienie gospodarek wschodzących
i konfrontacja militarna z Iranem. Jego zda-
niem w 2013 roku na amerykańskim rynku pa-
pierów wartościowych nastąpi ostra korekta,
a Rezerwa Federalna nie będzie w stanie jej
zapobiec.

Wcześniej, w wywiadzie dla Bloomberga,
Roubini też wyraził przekonanie, że rok 2013
będzie gorszy niż 2008. Jego zdaniem w 2013
roku rządy największych gospodarek świata
będą miały o wiele mniejsze pole do manewru
niż w 2008 roku. Roubini ocenia, że zestaw
instrumentów antykryzysowych w ostatnich
czterech latach wyczerpał się w 95 proc., co
zmniejsza możliwości powstrzymania nowego
szoku.

MFW traci cierpliwość
– Międzynarodowy Fundusz Walutowy

zasygnalizował UE, że nie będzie dalej

uczestniczył w finansowaniu programu po-
mocy dla zagrożonej bankructwem Grecji
– poinformował niemiecki tygodnik „Der
Spiegel”.

Cierpliwość MFW wobec Grecji wy-
czerpuje się. Według tygodnika wskutek wy-
cofania się funduszu ze wsparcia dla Aten, kraj
ten może zbankrutować już we wrześniu.
Rząd w Atenach nie zdoła ograniczyć po-
ziomu zadłużenia kraju w roku 2020 do 120
proc. produktu krajowego brutto, do czego się
zobowiązał. Grecja nie zrealizowała aż 210
z ponad 300 obligatoryjnych przedsięwzięć
oszczędnościowych. Zalega przede wszyst-
kim z prywatyzacją i zwalczaniem uchylania
się od płacenia podatków.

„Spiegel” dodał, że jeśli kraj ten dostanie
więcej czasu na realizację programu reform
i oszczędności, będzie to kosztować wierzy-
cieli dodatkowo 50 mld euro. Wiele rządów
krajów strefy euro nie kwapi się jednak do
tego, by wziąć na barki kolejne ciężary, zwią-
zane z ratowaniem Grecji.

Rozlaniu się greckich problemów na ko-
lejne kraje eurolandu mogłoby zapobiec wej-
ście w życie nowego stałego Europejskiego
Mechanizmu Stabilizacyjnego (EMS). Miał
on zacząć działać od 1 lipca, ale został za-
skarżony do niemieckiego Trybunału Kon-
stytucyjnego, który wyda wstępne orzeczenie
dopiero 12 września.

Jak pisze „Spiegel”, w strefie euro uwa-
ża się, że konsekwencje ewentualnego opusz-
czenia przez Grecję unii walutowej i ryzyko
z tym związane byłyby do opanowania.

Politycy idą pod prąd
Europa będzie niewypłacalna, niezdolna

do wytyczenia wiarygodnej drogi naprzód
i będzie udawać, że nie dotykają jej bieżące
problemy – czytamy na portalu wnp.pl. UE
nadal zaprzecza faktom, że peryferyjne pań-
stwa, kontynuując swoją politykę, ryzykują
bankructwem, i że nikt dotychczas nie wyty-
czył wiarygodnej ścieżki naprawy.

Taki czarny scenariusz dla naszego kon-
tynentu na III kwartał 2012 roku stworzyli
analitycy Saxo Banku. Zdaniem Steena Ja-
kobsena, głównego ekonomisty tej instytucji,
obecny kryzys ma proste rozwiązanie: nale-
ży dostarczyć mikroekonomii zachęt inwe-
stycyjnych i produkcyjnych oraz przyjąć do
wiadomości, że wraz z planem wzrostu na-
leży zagwarantować bezpieczeństwo, szanse
edukacyjne, sprawiedliwy system opieki zdro-
wotnej, płynne rynki kapitałowe i rozsądnej
wysokości podatki.

– Obecnie twórcy polityki postępują do-
kładnie na odwrót – uważa Jakobsen – zwięk-
szają regulacje, podwyższają podatki i wdrażają
działania oszczędnościowe przy jednocze-
snych cięciach wydatków na opiekę zdrowotną
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Czy nadejdzie burza?
Amerykański ekonomista Nouriel Roubini, który przewidział krach finansowy 
z 2008 roku, dzięki czemu otrzymał przydomek „Doktor Zagłada”, podtrzymał 
swoją pesymistyczną wizję przyszłości. Jego zdaniem w 2013 roku świat czeka 
prawdziwa burza, gorsza od tej z 2008 roku – podał portal tvn24
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i edukację. Miejmy nadzieję, że w interesie na-
szych znękanych gospodarek i społeczeństw
mandat do zmian nastąpi już wkrótce.

Obserwacja takich kryzysów, jak obecny
kryzys bankowości i długu publicznego w UE,
pozwala stworzyć model, obejmujący trzy eta-
py: zaprzeczenia, protestu i zgody na zmia-
ny.

Zaprzeczenie: w pierwszej fazie kryzysu
wszystko zwykle następuje z winy kogoś in-
nego, a decydenci polityczni i banki central-
ne uważają, że rozwiązanie polega wyłącznie
na nieznacznym zwiększeniu bodźców i roz-
luźnieniu kryteriów. Problem, który de facto
jest problemem strukturalnym, postrzegany jest
jako zaledwie cykliczne trudności. Waga pro-
blemu jest nadal całkowicie niedoceniana.

Protest następuje po fazie zaprzeczenia.
Gdy nie nadchodzą lepsze dni, pojawia się
protest przeciwko sytuacji, która nie przyno-
si zakładanych rezultatów. Twórców polity-
ki zaczyna ogarniać desperacja i jeszcze głę-
biej sięgają do niekonwencjonalnej skrzynki
z instrumentami pieniężnymi, łamiąc przy tym
postanowienia traktatów, mimo iż udają, że
wcale tak się nie dzieje. Wyborcy eliminują
głównych decydentów, zastępując ich opo-
zycją, która następnie podwaja stawkę, sto-
sując metodę „przeciągania i udawania”, tak
jakby nadal istniała nadzieja, że możliwe jest
uniknięcie bolesnej restrukturyzacji. Napięcie
rośnie, jednak problemy pozostają nieroz-

wiązane, a próby ich rozstrzygnięcia skutkują
wyłącznie zwiększeniem zakresu niezbęd-
nych korekt.

W końcu nastąpić musi zgoda na roz-
sądne, głębokie zmiany.

Tempo wzrostu słabnie
Międzynarodowy Fundusz Walutowy

obniżył swą prognozę globalnego wzrostu go-
spodarczego i ostrzegł przed dalszym po-
garszaniem się sytuacji, jeśli europejscy po-
litycy nie podejmą zdecydowanych działań
w celu złagodzenia kryzysu zadłużeniowego
– poinformował portal tvn24.

Według najnowszej aktualizacji publiko-
wanego przez MFW raportu World Econo-
mic Outlook, światowa produkcja dóbr i usług
zwiększy się w przyszłym roku o 3,9 proc.
– a nie o 4,1 proc. jak prognozowano w kwiet-
niu. W odniesieniu do tegorocznego glo-
balnego wzrostu prognozę zmniejszono
o 0,1 punktu procentowego, do 3,5 proc. Kra-
je wysoko rozwinięte mają szansę osiągnąć
w roku przyszłym wzrost 1,9 proc., a gospo-
darki wschodzące 5,9 proc.

Prognoza MFW dla strefy euro na rok
bieżący, przewidująca gospodarczy spadek
o 0,3 proc., nie uległa zmianie, natomiast przy-
szłoroczny wzrost ma wynieść tylko 0,7 proc.,
a nie 0,9 proc. jak podawano w kwietniu.

W Polsce także należy się spodziewać
osłabienia tempa wzrostu. Analitycy ocze-

kują, że w tym roku nasza gospodarka uro-
śnie o 2,8–3,1 proc. Za to w przyszłym roku
zwolni, ale i tak będzie rosła w relatywnie do-
brym tempie. Ekonomiści przyznają jednak,
że niepewna sytuacja w strefie euro powo-
duje, że prognozy obarczone są dużym ry-
zykiem.

Analitycy Banku Pekao SA prognozują,
że w tym roku polska gospodarka wzrośnie
o 3 proc., a w 2013 roku o 2,6 proc. Ekono-
mista banku Piotr Piękoś uważa, że powodem
przyszłorocznego spowolnienia będzie m.in.
niższa konsumpcja wewnętrzna, spowodo-
wana kiepską sytuacją na rynku pracy, oraz
zastój w inwestycjach. – Inwestycje infra-
strukturalne siadają, a i firmy nie będą się gar-
nąć do inwestycji – dodał Piękoś.

Jego zdaniem, przyszłoroczne spowol-
nienie tempa wzrostu polskiej gospodarki jest
nieuniknione. – W tym momencie nie widzi-
my źródła mocnego odbicia. Nie widać tego
w popycie zagranicznym, a w kraju popyt we-
wnętrzny jest osłabiony, stąd taka prognoza
– stwierdził.

Wzrost mógłby być większy, ale państwo
musiało by się zadłużyć. W sytuacji, gdy je-
steśmy zobowiązani do zredukowania defi-
cytu już w tym roku (do 3 proc. PKB, wobec
5,1 proc. w 2011 roku), to nikt nie będzie ry-
zykował przyśpieszenia wzrostu kosztem za-
dłużenia się. – To sensowne podejście w ob-
liczu kryzysu – stwierdził Piotr Piękoś. �



Zygmunt Słomkowski

Amerykański dziennik „Wall Street Journal” pisał w sierpniu: – W ostatnich latach Polska opierała się
gospodarczym kłopotom UE, zwłaszcza nękanej kryzysem strefy euro, i przeżywała solidny wzrost.
Teraz jednak trzy główne motory rozwoju polskiej gospodarki zwalniają jednocześnie. „Europa po-
grąża się w stagnacji, a tymczasem polski eksport słabnie, rząd ostro tnie wydatki, by spełnić wymogi

budżetowe UE, a wydatki konsumenckie spadają, bo gospodarstwa domowe wyczerpują swe oszczędności”
– wyjaśnia gazeta i dodaje za ekonomistą Williamem Jacksonem z Capital Economics of London, że Polacy
zamiast oszczędzać w znacznej mierze woleli wydawać, ale teraz poziom ich oszczędności jest już tak niski,
że zapewne zaczną zaciskać pasa, by przygotować się na nadchodzący okres niepewności w gospodarce, któ-
remu towarzyszy zamęt w krajach strefy euro.

Autor tej analizy uważa, że wyhamowanie trzech motorów, które dotąd napędzały polską gospodarkę, może
spowodować, iż tempo wzrostu polskiego PKB zapewne wyniesie w tym roku poniżej 3 proc. Drastyczne ob-
niżenie PKB przewidują prognozy wielkich banków i instytucji finansowych: Bank of America Merrill Lynch
(3 proc.), Bank Światowy (2,9 proc.), Komisja Europejska i Barclays Capital (2,7 proc.), Międzynarodowy Fun-
dusz Walutowy (2,5 proc.) i PNB Paribas (nawet tylko 2,4 proc.).

Nieodzowne warunki
Tonację dominujących opinii ilustruje przedstawiona 8. sierpnia prognoza agencji ratingowej Standard

& Poor’s. Według niej, w następstwie umiarkowanego popytu zewnętrznego i krajowego, gospodarczy wzrost
Polski w tym roku spadnie do 2,3 proc. z 4,3 proc. w ubiegłym roku. Potem gospodarka zacznie się stopnio-
wo umacniać wraz z odbiciem na rynkach globalnych, które będzie wsparciem dla popytu krajowego i handlu
zagranicznego Polski. Stanie się tak jednak, jeśli polityka fiskalna przestanie być obciążeniem po tym, jak Pol-
sce uda się obniżyć deficyt sektora rządowego i samorządowego do poziomu poniżej 3,0 proc. PKB. S&P sza-
cuje, że stanie się to w 2013 roku, co jest zgodne z planami rządu, ale dodaje: „Możemy podnieść nasze pro-
gnozy wzrostu gospodarczego, jeśli rząd zrealizuje swój program reform strukturalnych, poprzez m.in. dal-
szą deregulację rynku pracy oraz uporządkowanie i zmniejszenie liczby przepisów dotyczących działalności
gospodarczej”.

Mimo tych zastrzeżeń agencja podtrzymała długoterminowy rating Polski dla długu w walutach obcych
na poziomie A- i krótkoterminowy A-2 wraz z ich stabilną perspektywą. Podtrzymała też długo- i krótkoter-
minowy rating dla zadłużenia w walucie krajowej, na poziomie odpowiednio: A i A-1. Wcześniej dyrektor za-
rządzający S&P Moritz Kraemer mówił, że polski rating znajdujący się na poziomie A- z perspektywą stabil-
ną pozostanie niezmieniony w średnim terminie. W jego ocenie niezależna polityka monetarna i płynny kurs
walutowy ułatwią reagowanie na europejski kryzys.

Lider zagrożony
W końcu czerwca prognoza Banku Światowego dla 10 najnowszych członków UE oraz Chorwacji (wkrót-

ce do niej przystąpi) szacowała, że PKB zwiększy się w tym roku o 2,9 proc., a w 2013 roku o 3,2 proc. Łącz-

Nadchodzi spowolnienie
ECHA POLSKIE

Spowolnienie
wzrostu 
polskiego 
PKB staje się
nieuniknione 
– takie opinie
zagraniczne 
nasilają się 
od wczesnego
lata. Jako
główną 
przyczynę 
podaje się 
stagnację 
w strefie euro 
i turbulencje,
jakie przeżywa
wspólna 
waluta oraz 
niepewność 
finansową 
związaną 
z Grecją, 
Hiszpanią 
i Włochami
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nie gospodarka „jedenastki” urośnie w tym
roku o 1,5 proc. (w 2011 roku 3,1 proc.). Dla
porównania te same wskaźniki na 2013 rok
dla „starych” członków Unii to 0,1 proc. wo-
bec wzrostu o 1,5 proc. w ubiegłym roku.

Eksperci BŚ konkludują, że kryzys, jaki
panuje obecnie w Europie, wpływa nega-
tywnie również na gospodarki nowej Unii,
jednak w mniejszym stopniu niż w przypadku
krajów strefy euro. Dodają, że w tym roku li-
derem regionalnym jeszcze pozostaje Polska,
ale w przyszłym roku może wyprzedzić nas
Litwa, a prawie dogonić Słowacja i Estonia.
Zdaniem BŚ utrzymanie względnie dobrej
kondycji Polski i pozostałych 10 „nowych”
krajów UE zależy jednak od spełnienia przy-
toczonych zaleceń. A są one niełatwe:
wzmocnienie przez rządy, banki centralne
i nadzór finansowy zaufania na rynkach fi-
nansowych oraz zachowanie stabilności po-
lityki pieniężnej, aby zabezpieczyć się przed
zewnętrznymi wstrząsami i pomóc gospo-
darce bronić się przed zawirowaniami w stre-
fie euro.

W swoim czerwcowym raporcie Mię-
dzynarodowy Fundusz Walutowy wskazał, że
mocne związki gospodarcze Polski z resztą
Europy, jak i duże potrzeby zewnętrznego fi-
nansowania, mogą zwiększyć skalę przele-
wania się negatywnych skutków kryzysu
w strefie euro, ale niedawne działania władz
(wliczając w to skupienie emisji długu w pierw-
szej części roku oraz dalsze wzmocnienie ban-
kowych buforów kapitałowych) powinny
ograniczyć te ryzyka. MFW zwraca jednak
uwagę, że poza zewnętrznymi czynnikami, jak
zmniejszenie eksportu, wpływ na osłabienie
tempa rozwoju będą miały redukcja fundu-
szy unijnych na inwestycje publiczne, mniej-
sze tempo wzrostu konsumpcji (także wsku-
tek ograniczenia kredytów w następstwie
odpływu środków finansowych z polskich
banków-córek do macierzystych central za
granicą), niedostateczny wzrost nowych
miejsc pracy, co utrzyma wysokie bezrobocie
i spowolnienie wzrostu płac.

Trochę wstydu
Trochę optymizmu zaszczepił nam lon-

dyński dziennik opiniotwórczy „The Finan-
cial Times”. Na początku lipca pisał w swej
analizie: „Podczas gdy przywódcy UE robią
co mogą, by ocalić strefę euro i przywrócić
wzrost gospodarczy, Polska umacnia swą po-
zycję najsilniej rozwijającej się unijnej go-
spodarki”. Zdaniem autora, w przeciwieństwie
do innych części Europy, w Polsce nie ma sy-
gnałów recesji; część ekspertów sądzi nawet,
że Polska uniknęłaby recesji w przypadku za-
łamania strefy euro. Powodem jest do-
świadczenie lat 2008–2011, gdy skumulowany
wzrost polskiego PKB wyniósł 15,8 proc., zaś
w tym czasie podobny wskaźnik dla całej Unii
to minus 0,5 proc.

„FT” tłumaczy to m.in. tym, że Polacy
pracują średnio więcej godzin niż Niemcy

i Francuzi. Niemieccy pracownicy są dwa razy
bardziej efektywni, ale polskie wynagrodze-
nie stanowi średnio 1/5 niemieckiego. Mo-
żemy z żalem zauważyć, że taka konstatacja
daleka jest od komplementu. Tym bardziej, że
gazeta przytacza opinie ekonomistów, iż
przed Polską nadal stoją nieco wstydliwe dłu-
goterminowe wyzwania. Chodzi o wciąż
bardzo ograniczone inwestycje w badania
i rozwój oraz niezadowalający poziom polskich
uczelni. Słabą pociechą jest stwierdzenie ga-
zety, że głęboka przepaść między Polską a za-
chodnią Europą jednak stale się kurczy.

Nie tylko pochwały zawiera także opu-
blikowana w końcu lipca relacja z Polski dzien-
nika „Badische Zeitung”. Wymienia również
poważne słabości, jak m.in. niedostateczna
konkurencyjność rozdrobnionego rolnictwa
i zastój w gospodarce budowlanej, co może
spowodować wzrost bezrobocia. Gazeta
przypomina, że związki zawodowe zapo-
wiadały masowe protesty przeciw podnie-
sieniu wieku emerytalnego i zapowiadanej li-
kwidacji części ulg podatkowych, ale do
większych zaburzeń nie doszło. Według nie-
mieckiego dziennikarza być może zaważyła
pamięć o tym, że po zakończeniu zimnej woj-
ny dyscyplina i wyrzeczenia w ostatecznym
rachunku opłaciły się.

Laurki
Ukazały się jednakże także laurki będą-

ce jeszcze pokłosiem Euro 2012. Dziennik
„New York Times”, który z reguły o Polsce pi-
sze rzadko, w lipcu zachwycił się Poznaniem.
Relacjonował bowiem: – By zrozumieć, jak
Polsce udało się prześcignąć równych sobie
i stać się promykiem nadziei w pogrążonej
w kryzysie Europie, należy przeanalizować
sukces Poznania. I dalej: „Poznań stał się
głównym beneficjentem naprawionych sto-
sunków między obydwoma krajami (Polską
i Niemcami), otwarcie granic zniosło utrud-
nienia w handlu, a członkostwo Polski w Unii
Europejskiej przyciągnęło inwestycje”.

Gazeta daje przykłady zagranicznych
inwestorów, ale podkreśla, że na sukces Po-
znania składają się także sukcesy wyrosłych
na miejscu polskich firm. Dzięki temu bez-
robocie (4 proc. w maju 2012 roku) było naj-
niższe w kraju. Podobnie relacjonuje z Wro-
cławia wysłannik autorytatywnego portalu
medialnego Minnpost w Minneapolis (USA).
Upatruje on Polskę jako kraj z rozkwitającą
gospodarką, szczególnie uderzającą na tle
Grecji, Hiszpanii i Włochach. Polska za-
wdzięcza skuteczność obrony przed euro-
pejskimi turbulencjami pozytywnym skutkom
członkostwa UE. Jednocześnie zdecydowa-
ły takie czynniki, jak zdrowy sektor bankowy,
niski poziom zadłużenia (oczywiście w po-
równaniu z wielu innymi krajami UE, czego
jednak autor nie zaznacza) i niskie koszty pra-
cy. Autor jednak nie ukrywa, że spadek eks-
portu w związku z kryzysem strefy euro
może zmienić ten obraz Polski.

Magnes dla inwestycji
Niemniej optymistyczny wydźwięk ma ra-

port firmy doradczej Ernst & Young, który
stwierdził: – W ciągu najbliższych trzech lat
Polska będzie po Niemczech drugim naj-
bardziej atrakcyjnym w Europie krajem do lo-
kowania inwestycji. Według tego raportu
Polska zostawiła w tyle takie potęgi, jak
Wielka Brytania, Francja czy Rosja.

Pod względem wielkości kapitału napły-
wającego z zagranicy, zajmujemy ósme miej-
sce w Europie na 46 państw. – Polska prze-
staje być jednym z krajów Europy Środkowo-
-Wschodniej. Dzięki temu, jak dobrze radzi-
my sobie z zawirowaniami w światowej go-
spodarce, inwestorzy dostrzegają różnicę
między nami a gospodarkami Węgier czy
Czech. Zaczynają nareszcie dostrzegać, jak
bardzo zróżnicowana jest Europa Środkowo-
Wschodnia – wyjaśnia Duleep Aluwihare,
partner zarządzający Ernst & Young w Pol-
sce.

Również według raportu Agencji Orga-
nizacji Narodów Zjednoczonych do spraw
Rozwoju Gospodarczego Krajów Rozwija-
jących się Polska jest jednym z liderów w Eu-
ropie pod względem przyciągania inwestycji
zagranicznych. W opinii przedsiębiorców, któ-
rzy wypełniali ankietę, Polska znalazła się na
5. miejscu wśród krajów Europy, które są naj-
bardziej atrakcyjne dla inwestorów.

Druga liga?
Na tle takich opinii uderza opublikowa-

ny w połowie sierpnia artykuł wpływowego
tygodnika brytyjskiego „The Economist”
o perspektywie miejsca Polski w Europie.
Stwierdził on bowiem, że rząd Donalda Tu-
ska nie może uczynić wprowadzenia euro cen-
tralnym punktem swego programu, ale jeśli
Polska nie wejdzie w krótkim czasie do unii
walutowej, to może się znaleźć w europejskiej
drugiej lidze.

„Premier Tusk nie chce wprowadzać
euro w obecnym kryzysie, ale prawdopo-
dobnym rozwiązaniem dla tego kryzysu jest
ściślejsza polityczna i fiskalna integracja sie-
demnastki (państw strefy euro). Może to spo-
wodować, że w przyszłości Polsce będzie jesz-
cze trudniej wejść do strefy euro” – pisał bry-
tyjski tygodnik i wyraził obawę, że Polska bę-
dąca poza ściślej się integrującym eurolandem
może stracić wpływy w Brukseli, które mają
znaczenie w świetle negocjacji w sprawie bu-
dżetu na lata 2014–2020.

Wielka Brytania, Niemcy i Holandia
przeciwne są zwiększeniu wydatków, a Fran-
cja domaga się cięć, choć z wyłączeniem wy-
datków na Wspólną Politykę Rolną. Jednak
„The Economist” uznaje, że premier Tusk ma
racjonalne powody wstrzymywania się od wej-
ścia do strefy euro tak długo jak się da, bo-
wiem płynny kurs waluty jest atutem w obec-
nym finansowym kryzysie. Ta konkluzja pi-
sma jednak tylko częściowo może złagodzić
wcześniej wyrażone przestrogi. �



Cezary Rybski

Na kogo można w tej sytuacji liczyć?
Na pewno na polskich przedsię-
biorców. Są oni zahartowani
w bojach. Wielokrotnie dowiedli,

że potrafią zarówno wykorzystywać nada-
rzające się szanse, jak stawić opór trudno-
ściom. Spełniony być jednak musi podsta-
wowy warunek – nie wolno im przeszkadzać. 

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej
Trwają uzgodnienia międzyresortowe

dotyczące założeń do trzeciej ustawy dere-
gulacyjnej. Z informacji prasowych wynika,
że Ministerstwo Finansów stanie się orę-
downikiem zablokowania zmian korzyst-
nych dla przedsiębiorstw.

Trzecia odsłona deregulacji przewiduje
szereg potrzebnych z punktu widzenia roz-
woju przedsiębiorczości rozwiązań. Wy-
mieńmy tylko kilka przykładów: upo-
wszechnienie kasowej metody rozliczania
VAT, ujednolicenie terminu zwrotu nadpła-
conych podatków, skrócenie obowiązku
przechowywania dokumentacji z kas fiskal-
nych, czy też rozliczanie VAT od importu
w deklaracjach, a nie w ciągu 10 dni. – Wpro-
wadzenie tych propozycji w życie wpłynęło-
by pozytywnie na płynność przedsiębiorstw,
co jest szczególnie ważne w sytuacji, gdy za-

tory płatnicze doprowadzają do upadłości
firm – powiedział ekspert Pracodawców RP
Piotr Rogowiecki.

Tymczasem Ministerstwo Finansów po
raz kolejny stanęło na stanowisku, że waż-
niejsze są krótkoterminowe odczyty wskaź-
ników dotyczących wpływów podatkowych,
niż stwarzanie optymalnych warunków do
prowadzenia działalności gospodarczej
w dłuższej perspektywie czasowej. – Resort fi-
nansów zdaje się nie dostrzegać zależności
pomiędzy warunkami prowadzenia firm,
a wielkością wpływów podatkowych. A jeśli
już dokonuje jakichś zmian w tym obszarze,
to są one nastawione na zwiększenie fiskali-
zmu – ocenia Rogowiecki i dodaje, że prze-
cież od lat przedsiębiorcy, pytani o główną ba-
rierę rozwoju, wskazują właśnie na fatalny sys-
tem podatkowy.

Polska Konfederacja Pracodawców
Prywatnych Lewiatan

Jeśli chcemy być nowoczesnym, dyna-
micznie rozwijającym się krajem, to musimy
jak najszybciej zapewnić wszystkim Polakom
dostęp do szerokopasmowego, szybkiego
Internetu – czytamy w Manifeście Cyfrowym,
który ogłosiła PKPP Lewiatan.

Dzisiaj, o sukcesie w globalnej gospodarce
decyduje dostęp do Internetu, edukacja cy-
frowa, informatyzacja administracji, e-usłu-

gi. Świadczenie usług administracyjnych on-
line i eliminacja wykluczenia cyfrowego przy-
noszą korzyści obywatelom i przedsiębiorcom,
a także budżetowi państwa. Korzystanie z In-
ternetu ogranicza koszty, usprawnia komu-
nikację, zapewnia powszechny dostęp do kul-
turalnego i cywilizacyjnego dziedzictwa, uła-
twia globalną ekspansję firm. Cyfryzacja
wpływa na szybszy wzrost PKB. Eksperci De-
loitte prognozują, że w 2020 roku Internet po-
zwoli wypracować od 9,5 do 13,1 proc.
PKB. Obecnie jest to 4,8 proc. Zwiększanie
dostępu do szerokopasmowego Internetu
to nie tylko nadzieja dla użytkowników, ale tak-
że słabnącej gospodarki.

– Polscy przedsiębiorcy nie wykorzystu-
ją dostatecznie Internetu w działalności go-
spodarczej. Strony internetowe często są
ograniczone do podstawowych informacji.
Zbyt wolno zwiększa się też udział reklamy
internetowej. Firmy niejednokrotnie nie ofe-
rują sprzedaży on-line, nie korzystają z por-
tali społecznościowych. To się musi szybko
zmienić i o to apelujemy w Manifeście – po-
wiedziała Henryka Bochniarz, prezydent
PKPP Lewiatan.

Krajowa Izba Gospodarcza
Jednym z warunków sprawnego funk-

cjonowania państwa jest pewność obowią-
zującego prawa, połączona z jego wysoką ja-
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Zarówno premier 
Donald Tusk, 

jak i jego ministrowie 
i analitycy zapowiadają, 

że nadchodzą jeszcze trudniejsze 
czasy. Jesienią należy się spodziewać 

nowego exposé premiera, w którym zawarte 
zostaną wskazówki i recepty na przetrwanie 

nadciągającego pogłębienia kryzysu. Na razie w Polsce 
nie ma nawet recesji, ale wiecznie taki stan rzeczy trwać nie będzie

Przede wszystkim 
nie przeszkadzać



kością. Obecny poziom legislacji w Polsce na-
leży uznać za średni, a poprawa tego stanu
nie wymaga dużych nakładów finansowych,
a jedynie przeorganizowania już działających
instytucji. Dlatego też Krajowa Izba Gospo-
darcza pozytywnie ocenia projekt Programu
„Lepsze Regulacje” na lata 2012–2015.

Program legislacyjny powinien być two-
rzony w ramach długookresowej strategii roz-
woju kraju i wskazywać, jakie cele strategiczne
będą realizowane w danym okresie i przy po-
mocy jakich instrumentów regulacyjnych.
Nowe projekty powinny zawierać szczegółowe
uzasadnienie, dlaczego zostały uznane za
istotniejsze . Wycofanie poszczególnych pro-
jektów powinno być konsultowane z partne-
rami społecznymi. Dlatego, naszym zdaniem,
powinno się powrócić do ogłaszania planów
legislacyjnych, gdyż dają one możliwość
obiektywnej weryfikacji zmian, proponowa-
nych do uchwalenia.

W projekcie Programu „Lepsze Regula-
cje” na poparcie zasługuje przede wszystkim
propozycja wdrożenia nowych wytycznych,
dotyczących oceny skutków regulacji, oraz
przeprowadzenia szkoleń legislatorów rzą-
dowych i parlamentarnych. Pozwolą one,
w naszej ocenie, zachować spójność proce-
su legislacyjnego. Popieramy także wprowa-
dzenie systemu pomiaru kosztów admini-
stracyjnych, dotyczącego nowych regulacji,
który powinien zawierać kwantyfikacje kosz-

tów i korzyści. Rozwiązania powyższe w peł-
ni realizują wielokrotnie zgłaszane przez
Krajowa Izbę Gospodarczą postulaty.

KIG pozytywnie ocenia proponowane
rozwiązania w zakresie procesu konsultacji
społecznych, zwłaszcza utworzenie portalu in-
ternetowego, umożliwiającego partycypację
przedsiębiorców w doskonaleniu regulacji go-
spodarczych, jak również stworzenie ram
prawnych dla zwiększenia liczby spotkań
konsultacyjnych. W naszej ocenie podstawą
w tej sprawie powinien być harmonogram
konsultacji. Należy również określić ramy cza-
sowe konsultacji, które zapewnią wystar-
czający czas na odpowiedź.

Business Centre Club
Popieramy projekt ustawy o Aktuariuszu

Krajowym – centralnym organie admini-
stracji rządowej, którego głównym obszarem
działań będzie sporządzanie analiz, pro-
gnoz i opinii, dotyczących przychodów, do-
chodów, rozchodów i wydatków sektora fi-
nansów publicznych, a także monitorowanie
i ocenianie wpływu na finanse państwa oraz
dochody ludności obowiązujących aktów
normatywnych oraz projektów aktów nor-
matywnych. Istnienie takiej instytucji jest
koniecznością. Zwracamy jednak uwagę na
dwa problemy, wskazane przez głównego eko-
nomistę BCC i ministra finansów Gospo-
darczego Gabinetu Cieni BCC prof. Stani-

sława Gomułkę, z powodu których cała
część projektu, dotycząca budżetu AK, jest
nierealistyczna.

1. Projekt nawiązuje do brytyjskiego
urzędu Government Actuary’s Department
(GAD). Jednak brytyjski GAD analizuje tyl-
ko system zabezpieczenia społecznego, czy-
li około 5 proc. brytyjskiego PKB. Polski od-
powiednik ma mieć dużo więcej zadań, bo
w Polsce system zabezpieczenia społeczne-
go, czyli publiczny system emerytalny, to oko-
ło 12 proc. PKB.

Ponadto Aktuariusz Krajowy ma do-
starczać analiz i prognoz także w obszarze
wszystkich transferów społecznych, opieki
zdrowotnej i edukacji. W sumie to około 25
proc. PKB. Ma dostarczać także prognozy de-
mograficzne, którymi w Wielkiej Brytanii
zajmuje się tamtejszy urząd statystyczny.

2. Urząd Aktuariusza Krajowego w Pol-
sce ma zatrudniać dużo mniej osób – oko-
ło 1/5 pracowników GAD. Cały personel
w Polsce ma wynosić 20 osób, więc zapew-
ne tylko około 10 pracowników merytorycz-
nych. Projekt informuje, że brytyjski GAD za-
trudnia 40 aktuariuszy i 15 osób przygoto-
wujących się do egzaminu aktuarialnego. Za-
trudnia także innych pracowników meryto-
rycznych, jak np. informatyków. W rezulta-
cie cała część projektu, dotycząca budżetu
AK, wydaje się być kompletnie niereali-
styczna. �
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Dostęp do drogi w postępowaniu WZ. 
Jeżeli teren przyszłej inwestycji nie został objęty miejscowym pla-

nem zagospodarowania przestrzennego, to konieczne jest przepro-
wadzenie w oparciu o ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r.
poz. 647) postępowania o ustalenie warunków zabudowy. W art. 61
ust. 1 ustawy określone zostały warunki, których tylko kumulatyw-
ne spełnienie umożliwia wydanie decyzji WZ. Jednym z tych warunków
jest dostęp terenu inwestycji do drogi publicznej. Zgodnie z defini-
cją legalną zawartą w ustawie za dostęp do drogi publicznej uznaje
się dostęp bezpośredni oraz dostęp przez drogę wewnętrzną lub przez
ustanowienie odpowiedniej służebności drogowej. Pomimo sprecy-
zowania przez ustawodawcę form dostępu do drogi publicznej prak-
tyka wskazuje, że stwierdzenie istnienia dostępu napotyka często na
istotne problemy.

Przede wszystkim przedsiębiorca zamierzający realizować
przedsięwzięcie budowlane może spotkać się ze stwierdzeniem, że
istniejąca droga publiczna ze względu na swoje parametry techniczne
nie nadaje się do obsługi komunikacyjnej przyszłej inwestycji. W ta-
kiej sytuacji często organy gmin uzależniają wydanie decyzji WZ od
zobowiązania się inwestora do dokonania remontu lub przebudo-
wy drogi. Praktyka taka jest kwestionowana przez orzekające w dru-
giej instancji samorządowe kolegia odwoławcze oraz orzecznictwo
sądów administracyjnych. W szczególności za niedopuszczalne uzna-
je się kwestionowanie parametrów drogi dojazdowej ze względu na
niezgodność z przepisami zawierającymi tzw. warunki techniczne,
bowiem te warunki podlegają ocenie dopiero na etapie postępowa-
nia w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia po-
zwolenia na budowę. Wskazuje się również, że do gmin należy utrzy-
manie dróg gminnych, a obowiązki te nie mogą być przerzucone na
inwestora korzystając z okazji, że ten stara się o realizację inwesty-
cji.

Jak podkreślił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
w wyroku z dnia 26 listopada 2009 r. (sygn. IV SA/Wa 1433/09) na
etapie postępowania WZ należy uznać, że dostęp istnieje zawsze, kie-
dy na działkę budowlaną można dostać się z drogi publicznej zgod-
nie z prawem, bez względu na rodzaj i parametry tego dostępu. Po-
wyższy wyrok nie tylko potwierdza tezę o braku możliwości uzależ-
niania przez gminy uznania dostępu od zmiany przez inwestora pa-
rametrów drogi publicznej, ale ma istotne znaczenie również dla okre-

ślenia dostępu pośredniego. Zgodnie z definicją ustawową dostęp po-
średni do drogi ma miejsce, kiedy teren inwestycji nie sąsiaduje bez-
pośrednio z drogą publiczną, a komunikacja ma odbywać się po in-
nych działkach przez drogę wewnętrzną lub dzięki ustanowionej słu-
żebności. W orzecznictwie wskazuje się w związku z brakiem kon-
kretnych wymogów, co do parametrów tego dostępu, że nie jest ko-
nieczne nawet fizyczne istnienie określonego szlaku komunikacyjnego.
Jeśli nie ma ustanowionej odpowiedniej służebności, wystarczające
jest przedstawienie przez inwestora zgody wszystkich właścicieli dzia-
łek, po których przebiegać ma przyszła droga wewnętrzna, na reali-
zację przez ich działki komunikacji pomiędzy terenem inwestycji a dro-
gą publiczną.

Dostęp do drogi w postępowaniu o pozwolenie na budowę. 
Istnienie dostępu do drogi publicznej badane jest również przez

organy administracji architektoniczno-budowlanej w prowadzo-
nym na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) po-
stępowaniu w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzie-
lenia pozwolenia na budowę. Powyższa ustawa nie zawiera już od-
rębnej definicji dostępu, ale z ugruntowanego orzecznictwa sądów
administracyjnych wynika, że na tym etapie postępowania dostęp musi
być faktyczny i prawnie usankcjonowany. Oznacza to, że w postę-
powaniu o pozwolenie na budowę inwestor musi wykazać się nie tyl-
ko zgodną z prawem możliwością komunikacji, ale również faktycz-
nym istnieniem odpowiedniego dla inwestycji szlaku komunikacyj-
nego. W celu wykazania istnienia takiego dostępu inwestor musi przed-
stawić na podstawie art. 34 ust. 3 pkt 3 lit. b Prawa budowlanego
oświadczenie właściwego zarządcy drogi o możliwości połączenia
z drogą publiczną zgodnie z przepisami o drogach publicznych.
Oświadczenie to stanowi wymaganą prawem opinię, którą zgodnie
z art. 32 ust. 1 pkt 2 powinien legitymować się inwestor. Przy po-
zwoleniu na budowę ważne jest również to, aby droga zapewniała za-
równo możliwość dojścia, jak i dojechania do przyszłej inwestycji. Jed-
nocześnie realizacja inwestycji nie może doprowadzić do ograniczenia
dostępu do drogi publicznej innym podmiotom, bowiem ewentual-
ne stwierdzenie takiego ograniczenia może być przesłanką do wydania
decyzji odmawiającej zatwierdzenia projektu budowlanego i udzie-
lenia pozwolenia na budowę.

Kazimierz Pawlik

Realizacja inwestycji budowlanej 
wymaga dostępu działki, na której ma

być realizowany obiekt, do drogi 
publicznej. Istnienie tego dostępu 

pozwala na zakwalifikowanie 
nieruchomości jako działki budowlanej,

a przede wszystkim podlega ocenie 
organów na poszczególnych etapach

postępowania administracyjnego 
poprzedzających rozpoczęcie robót 

budowlanych

Inwestycja a dostęp 
do drogi publicznej
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Maciej Otrębski

Marek Belka zaznaczył – jak po-
dała Polska Agencja Prasowa
– że nasz kraj przed kryzysem
w pewnym stopniu chroni to,

że jest poza strefą euro: – Polska, jak każda
otwarta gospodarka, jest uzależniona od sy-
tuacji na świecie. Jako członek Unii Euro-
pejskiej, silnie powiązany gospodarczo z in-
nymi krajami, jesteśmy szczególnie pod wy-
pływem tego, co się dzieje w Europie, a przede
wszystkim w strefie euro. Tam trafia 54 proc.
naszego eksportu.

Belka podkreślił, że od dwóch lat w eu-
rolandzie trwa kryzys, a w ciągu ostatniego
roku nastąpiła jego eskalacja. To jest przyczyną
spadku dynamiki polskiego eksportu, po-
gorszenia nastrojów podmiotów gospodar-
czych i deprecjacji złotego. Zwrócił też uwa-
gę na powiązania polskich banków z banka-
mi strefy euro. – Jako kraj na dorobku im-
portujemy kapitał z zagranicy, co pozwala
przyspieszyć nasz wzrost gospodarczy. Import
kapitału zwiększa jednak uzależnienie Polski
od sytuacji na międzynarodowych rynkach fi-
nansowych, co w czasach kryzysu może sta-
nowić pewien czynnik ryzyka. Wzrost naszego
produktu krajowego brutto stopniowo spo-
walnia. W pierwszym kwartale 2011 roku było
to 3,5 proc., a w drugim około 3 proc.

Odporność na zawirowania
Zdaniem prezesa NBP, źródłem względ-

nie dobrej sytuacji w Polsce jest równowaga
gospodarcza i względna odporność na nega-
tywne zewnętrzne wstrząsy i zawirowania na
międzynarodowych rynkach. W naszym kra-
ju nie ma nadmiernie zadłużonych firm, go-
spodarstw domowych i sektora publicznego.

Równowaga gospodarcza jest w dużej
mierze zasługą właściwej polityki makro-
ekonomicznej i pieniężnej. Prof. Belka wska-
zał, że od 2004 roku NBP realizuje cel infla-
cyjny na poziomie 2,5 proc. z odchyleniami
plus/minus 1 pkt proc. Dodał, że w ostatnich
latach inflacja była niska i mieściła się w celu
inflacyjnym NBP, choć w ubiegłym roku – po-
dobnie jak w innych krajach – była na pod-
wyższonym poziomie i wyniosła 4,3 proc.
– Taka sytuacja będzie trwała również w bie-
żącym roku – powiedział.

Wysoka inflacja jest efektem wzrostu cen
surowców na rynkach światowych i osłabie-
nia złotego. Według NBP istniało ryzyko, że
taka sytuacja się utrzyma. Aby ją ograniczyć,

bank centralny zacieśnił politykę pieniężną –
od początku 2011 roku pięć razy podnosił sto-
py procentowe (w sumie o 1,25 pkt proc., sto-
pa referencyjna osiągnęła 4,75 proc.).

Belka przypomniał, że w 2011 roku NBP
kilkakrotnie interweniował na rynku waluto-
wym w celu ograniczenia zmienności kursu
złotego. Nagłe i oderwane od fundamentów
gospodarki zmiany kursu mogły być czynni-
kiem destabilizującym. Wkrótce trafi pod ob-
rady Sejmu projekt ustawy o utworzeniu rady
ds. ryzyka systemowego. Celem jej działania
byłaby identyfikacja i ograniczenie tego ryzyka.

Jacek Brzezinka (PO) z komisji finansów
publicznych powiedział, że komisja pozy-
tywnie oceniła działalność NBP, a żaden z jej
aspektów nie wywołuje emocji, co miało
miejsce w poprzednich latach. – Wypraco-
wane mechanizmy współpracy państwa
i NBP bardzo dobrze służą Polsce – oświad-
czył.

Gospodarka zwalnia
Analitycy Bank of America Merrill Lynch

i Credit Suisse w perspektywie najbliższych
trzech miesięcy oczekują osłabienia wspólnej
europejskiej waluty, głównie z powodu kon-
dycji Hiszpanii, Włoch i Grecji. Analitycy spo-
dziewają się również osłabienia złotego. Ich
zdaniem Polska wystawiona jest na ryzyko
związane ze strefą euro i zależna od zagra-
nicznego kapitału, finansującego stosunko-
wo wysokie ujemne saldo rachunku obrotów
bieżących.

Ta diagnoza koresponduje z danymi
o produkcji przemysłowej w Polsce. Jej
wzrost jest niewielki, zaledwie 1–2 proc. We-
dług ekonomisty Banku Pekao SA Wojciecha
Matysiaka słabe dane o produkcji sugerują
spadek aktywności gospodarczej, co w przy-
szłości znajdzie odzwierciedlenie w dalszym
spadku popytu inwestycyjnego oraz miejsc
pracy. Szacuje on, że w całym drugim pół-
roczu tempo wzrostu produkcji przemysło-
wej wyniesie około 3 proc. rok do roku.

Napięty budżet
W budżecie państwa na koniec czerwca

bieżącego roku odnotowano 20,92 mld zł de-
ficytu wobec rocznego planu wynoszącego
35 mld zł podało Ministerstwo Finansów. Sta-
nowi to 59,8 proc. planu na bieżący rok, za-
pisanego w ustawie budżetowej.

Łącznie wpływy z podatków pośrednich
(VAT, akcyza) wyniosły 45,9 proc. rocznego pla-
nu, z podatku dochodowego od osób prawnych
(CIT) – 51,1 proc., zaś z podatku dochodowego
od osób fizycznych (PIT) – 45,5 proc.

Resort finansów przewiduje, że trzeci
kwartał zakończy się deficytem w wysokości
28 mld 350 mln zł, co stanowi 81 proc. pla-
nowanego deficytu. Do końca roku nie po-
winno być problemu z utrzymaniem deficy-
tu w granicach, określonych ustawą. 

– Mamy sytuację, w której wiele ze-
wnętrznych, negatywnych czynników wpływa
na krajową gospodarkę – powiedział wice-
minister finansów Jacek Dominik. – Jest waż-
niejsze, aby utrzymać wzrost gospodarczy, niż
natychmiast ciąć wydatki, co pozwoliłoby uzy-
skać cel traktatowy i zejść z deficytem poni-
żej 3 proc. PKB – powiedział. – Na podsta-
wie naszych doświadczeń, wygląda na to, że
taka polityka jest właściwa i daje dobre efek-
ty dla gospodarki. Jesteśmy jedynym krajem,
któremu udało się w czasie kryzysu zachować
wzrost gospodarczy. Połączenie konsolidacji
fiskalnej i wydatków inwestycyjnych tworzy
dobre warunki dla rozwoju gospodarki.

Wiceminister mówił także m.in. o wy-
zwaniach stojących przed Unią Europejską
i strefą euro. Wskazał, że związane są one
z wysokim poziomem długu prywatnego i pu-
blicznego w krajach strefy euro, słabym
wzrostem gospodarczym i brakiem zaufania
do systemu bankowego, którego nie przy-
wróciły tzw. stress testy przeprowadzone
wobec banków.

Powiedział ponadto, że w dłuższej per-
spektywie konieczna jest głębsza integracja
w UE w celu rozszerzenia strefy euro. – Sil-
na UE potrzebuje stabilnej waluty. Z tego sko-
rzystają wszystkie kraje UE bez względu na
to, czy są członkami strefy euro, czy nie.

W przesłanej Komisji Europejskiej Ak-
tualizacji Programu Konwergencji 2012 resort
finansów wskazał, że głównym celem polityki
gospodarczej rządu w średnim okresie po-
zostaje stworzenie warunków do szybkiego
i zrównoważonego wzrostu, przy zapewnie-
niu optymalnego tempa konsolidacji finan-
sów publicznych. �

34 Fakty

Naprzeciw trudnościom 
Kryzys w strefie euro ma wpływ na polską gospodarkę – powiedział 
w Sejmie prezes Narodowego Banku Polskiego prof. Marek Belka, 
przedstawiając sprawozdanie z działalności banku w 2011 roku
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Fundusz Kredytu Technologicznego,
zarządzany przez BGK, dysponuje
dziś kwotą ponad 409 mln euro.
Środki te są przeznaczone na wypłatę

tzw. premii technologicznej. Stanowi ona do-
finansowanie inwestycji w ramach działania
4.3 Kredyt technologiczny POIG na lata
2007–2013. Jak dotąd BGK udzielił wspar-
cia dla 472 inwestycji technologicznych na
łączną kwotę 1,136 mld zł, z czego przed-
siębiorcy zrealizowali 92 projekty.

– Kredyt technologiczny, zarówno dla be-
neficjentów, jak i dla instytucji zajmujących
się wdrażaniem tego instrumentu stanowi
pewnego rodzaju trening przed przyszłym
okresem programowania. W latach 2014–
2020 należy się spodziewać silniejszej tendencji
do wykorzystywania instrumentów pozado-
tacyjnych, w tym instrumentów zwrotnych lub
mieszanych. Tym bardziej zatem cieszy ro-
snące zainteresowanie tym działaniem, dające
sygnał, że także w kolejnych latach i przy zmo-
dyfikowanych zasadach korzystania, fundu-
sze unijne będą wykorzystywane z sukcesem,
przyczyniając się do rozwoju polskiej go-
spodarki – powiedziała Iwona Wendel, pod-
sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Re-
gionalnego.

Wsparcie dla MSP
BGK, jako instytucja odpowiedzialna

za wdrażanie tego instrumentu finansowego,
w sierpniu zakończył ocenę aplikacji, które
wpłynęły w grudniu 2011 roku. Przedsiębiorcy
złożyli wówczas rekordową liczbę 627 pro-
jektów, o wartości 1,6 mld zł z których 46 proc.
okazało się zgodne z kryteriami i uzyskało pro-
mesę premii technologicznej.

– Obecnie w Ministerstwie Gospodarki
trwają prace nad dokonaniem zmiany planu fi-
nansowego Funduszu Kredytu Technologicz-
nego na 2012 rok, mające na celu przesunię-
cie kwoty przeznaczonej na udzielanie przed-
siębiorcom premii technologicznej w roku
2013 jeszcze na rok 2012, dzięki czemu
zwiększy się ona z 470 mln zł do 900,5 mln zł.
Zmiana ta pozwoli na zawarcie umów ze
wszystkimi wnioskodawcami, których projekty
zostały rekomendowane do wsparcia w ra-
mach grudniowego naboru – zapowiedzia-
ła Ilona Antoniszyn-Klik, podsekretarz sta-
nu w Ministerstwie Gospodarki.

Kredyt technologiczny to instrument
wsparcia dla małych i średnich przedsię-
biorstw, które chcą się rozwijać i wdrażać in-
nowacyjne rozwiązania technologiczne.

Udzielany jest na warunkach rynkowych
przez 20 banków komercyjnych współpra-
cujących z BGK, zaś BGK udziela wsparcia
przedsiębiorcom w formie premii technolo-
gicznej. Kredyt może być przeznaczony na re-
alizację tzw. inwestycji technologicznej. Z tech-
nicznego punktu widzenia dotacja w działa-
niu 4.3 Kredyt technologiczny POIG to spła-
ta części kapitału zaciągniętego kredytu. Be-
neficjentem pomocy mogą być podmioty go-
spodarcze mające siedzibę (osoby fizyczne
– miejsce zamieszkania) na terenie Polski
i spełniające kryteria mikro, małego lub śred-
niego przedsiębiorcy, zgodnie z Rozporzą-
dzeniem Komisji (WE) 800/2008 oraz po-
siadające zdolność kredytową.

BGK w październiku uruchomi nowy
konkurs. Ogłoszenie w tej sprawie zostanie
opublikowane we wrześniu bieżącego roku.
Z uwagi na ustawowy (graniczny) termin
przyznawania promes premii technologicz-
nej (15 września 2013 roku), planowany w IV
kwartale bieżącego roku konkurs będzie
prawdopodobnie ostatnim już naborem
wniosków do Kredytu Technologicznego.

Banki kredytujące współpracujące z BGK
potwierdzają, że zainteresowanie kredytem
technologicznym i premią technologiczną jest
w dalszym ciągu bardzo duże. Jeśli przekro-
czy ono aktualnie dostępny budżet działania
4.3 POIG, istnieje szansa na dodatkowe
środki.

Najnowsze rozwiązania
Udzielanie kredytu technologicznego

i premii regulują odpowiednie przepisy,
przede wszystkim ustawa z dnia 30 maja 2008
roku o niektórych formach wspierania dzia-
łalności innowacyjnej. Ze względu na to, że
wsparcie, o którym mowa, jest finansowane
ze środków UE, mają zastosowanie także
m.in. zapisy POIG. Ze wspomnianej ustawy
wynika wprost, iż kredytem technologicznym
finansowana może być inwestycja, której
przedmiotem jest wdrożenie własnej lub na-

bytej nowej technologii, w postaci prawa wła-
sności przemysłowej, usługi badawczo-roz-
wojowej lub nieopatentowanej wiedzy tech-
nicznej. Technologia ma umożliwiać wy-
twarzanie nowych lub znacząco ulepszonych
towarów, procesów lub usług. Ustawa po-
zwala na finansowanie wdrażania jedynie naj-
nowszych rozwiązań – technologia nie może
być stosowana na świecie dłużej niż 5 lat. Co
ważne, nowość technologii musi być po-
twierdzona w opinii wydanej przez odpo-
wiednią jednostkę badawczo-naukową.

Kredytem technologicznym można sfi-
nansować maksymalnie 75 proc. kosztów
kwalifikowalnych inwestycji. Wsparcie z UE
i budżetu państwa stanowi premia techno-
logiczna, której wysokość zależy od wielko-
ści przedsiębiorstwa oraz województwa,
w którym zlokalizowana jest inwestycja. Dla
inwestorów jest istotne, że wielkość premii jest
uzależniona od lokalizacji inwestycji, a nie sie-
dziby wnioskodawcy. Kwota premii wynosi od-
powiednio: 70 proc., 60 proc., 50 proc. lub 40
proc. kwoty kosztów kwalifikowanych, ale nie
więcej niż 4 mln złotych. BGK wypłaca pre-
mię do banku kredytującego, jednorazowo, po
zakończeniu inwestycji technologicznej.

Kredyt technologiczny już stał się wła-
ściwie jedynym instrumentem wsparcia dla
małych i średnich firm. W schematach do-
tacyjnych dedykowanych MSP, finansowa-
nych z pozostałych działań POIG oraz w ra-
mach RPO, zakontraktowano lub wkrótce za-
kontraktuje się wszystkie dostępne środki. Ten
instrument pomocowy łączy w sobie 3 źró-
dła finansowania inwestycji: środki prywat-
ne beneficjenta (min. 25 proc. kosztów),
kredyt bankowy oraz dotację publiczną. Wy-
stępuje tu klasyczny efekt dźwigni – wraz
z uruchomieniem środków publicznych na re-
alizację pewnych działań wzrasta również za-
angażowanie sektora prywatnego w ich fi-
nansowanie. Jest to efekt bardzo pożądany
z punktu widzenia interwencji funduszy
strukturalnych. �

Kredyt technologiczny
W październiku bieżącego roku ogłoszony zostanie kolejny konkurs 
na dofinansowanie wdrożenia nowych technologii. Będzie to zapewne 
ostatnia szansa na skorzystanie z premii technologicznej



Jak przedstawia się bieżący stan wyko-
rzystania outsourcingu usług czystościo-
wych na krajowym rynku? Jakie podmioty
najczęściej decydują się na tę formę utrzy-
mania czystości w firmie i jak zwiększyć ich
liczbę kosztem placówek sprzątających we
własnym zakresie?

– Na wstępie warto zaznaczyć, że rynek
dzielimy na rynek zamówień publicznych i ry-
nek otwarty. Zacznę od rynku otwartego. Na-
leży założyć, że w sytuacji kryzysu – przekornie
– rynek ten będzie się dynamicznie powięk-
szał. Jednak jego zyskowność będzie nieste-
ty malała. Natomiast jeśli chodzi o rynek za-
mówień publicznych, to zbyt wielkich zmian
nie przewiduję. Większość tego rynku znala-
zła się w sferze outsourcingu. Poza jego za-
sięgiem zostaje rynek związany ze szkołami
wszystkich stopni oraz w pewnym zakresie ry-
nek służby zdrowia, stanowiący około 50 proc.
Sądzę jednak, że ten drugi będzie wzrastał.

Jak wiele firm z branży jest przygoto-
wanych do profesjonalnych usług w zakre-
sie utrzymania czystości w miejscach, gdzie
higiena i sterylność są szczególnie ważne: pla-
cówkach służby zdrowia, laboratoriach?
Jak ważne jest powierzenie usług w takich
warunkach fachowcom?

– Pytanie jest dla mnie dość trudne. Nie
chciałbym nikogo skrzywdzić, ale skoro

mamy opierać się na cyfrach, to sądzę, że tych
firm jest około trzydziestu. Powierzenie takich
usług fachowcom jest niezmiernie ważne, dla-
tego PIGC od roku, w ramach zespołu do
spraw usług publicznych Komisji Trójstron-
nej, opracowuje standardy utrzymania czy-
stości w jednostka służby zdrowia oraz, co naj-
ważniejsze, sposoby ich walidacji. Uważam,
że zadania te powinni wykonywać tylko i wy-
łącznie pracownicy posiadający odpowiednie
przeszkolenie. Niedopuszczalne w moim
odczuciu jest przenoszenie pracowników na
przykład pomiędzy szpitalami a innymi
obiektami. Obecnie rynek szpitalny obsługi-
wany jest w większości przez czterech naj-
większych graczy rynkowych.

Z jakimi wyzwaniami dla podmiotów
działających w branży wiąże się profesjonalne
utrzymanie czystości, biorąc pod uwagę
standardy, postęp technologii i dostępność
nowoczesnych produktów?

– Wyzwań oczywiście jest wiele, ale bran-
ża jest doskonale przygotowana, aby sobie
z nimi poradzić w sferze merytorycznej i tech-
nologicznej. Największym problemem może
okazać się „dołujące” nie tylko branżę czy-
stościową, lecz także wszystkie inne gałęzie
gospodarki, prawo zamówień publicznych.
Staramy się temu zapobiegać, tworząc stan-
dardy i opracowując sposoby walidacji wy-
konywanych usług oraz systemy dobrych
praktyk. W pierwszych miesiącach bieżące-

go roku zakończyliśmy opracowanie stan-
dardów na zlecenie PKP SA Oddział Dwor-
ce Kolejowe. W chwili obecnej jesteśmy na eta-
pie wdrażania naszych opracowań. Pierwsze
pozytywne efekty widać już na Dworcu Cen-
tralnym w Warszawie, którego stan czystości
wyraźnie uległ poprawie.

Jakie innowacyjne rozwiązania służące
utrzymaniu czystości widzi pan dziś jako naj-
bardziej przyszłościowe, a które są najczęściej
wybierane ze względu na skuteczność i ce-
nę adekwatną do jakości?

– Polska branża czystościowa w chwili
obecnej jest jedną z wiodących w Europie. By-
liśmy pierwszymi, którzy wprowadzili bran-
żowy znak jakości „Gwarant Czystości i Hi-

gieny”, przyznawany firmom oferującym
najwyższą jakość usług. Po opracowaniu
standardów dla dworców kolejowych przy-
gotowujemy podobne dla szpitali. To właśnie
dzięki takim rozwiązaniom klient może pre-
cyzyjnie określić swoje oczekiwania w relacji
do kosztu, jaki chce ponieść. Powtórzę jednak
jeszcze raz: największą przeszkodą w realizacji
naszych projektów jest prawo zamówień pu-
blicznych. Dlatego Polska Izba Gospodarcza
Czystości poświęca mu najwięcej czasu.

Co było głównym bodźcem do opraco-
wania programu certyfikacji jakościowej
dla firm usługowych „Gwarant Czystości
i Higieny”? W jakich aspektach można mó-
wić o pozytywnych efektach jego wdrożenia?
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Konieczne zmiany
w prawie
Wyzwań jest wiele, ale branża jest doskonale przygotowana, aby sobie 
z nimi poradzić w sferze merytorycznej i technologicznej. Największym 
problemem może okazać się „dołujące” nie tylko branżę czystościową,
lecz także wszystkie inne gałęzie gospodarki, prawo zamówień publicznych 
– mówi w rozmowie o kondycji krajowego rynku czystości i potrzebnych 
zmianach Marek Kowalski, prezes zarządu Polskiej Izby Gospodarczej Czystości
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Jeśli chodzi o rynek zamówień publicznych, 
to zbyt wielkich zmian nie przewiduję. 
Większość tego rynku znalazła się w sferze 
outsourcingu. Poza jego zasięgiem zostaje 
rynek związany ze szkołami wszystkich stopni 
oraz w pewnym zakresie rynek służby zdrowia,
stanowiący około 50 proc.
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– Głównym celem tego programu było
podniesienie jakości usług świadczonych
przez firmy sprzątające. Co prawda do dnia
dzisiejszego w programie bierze udział nie-
wiele firm, bo 25, ale te, które do niego przy-
stąpiły, muszą spełnić naprawdę najwyższe
kryteria z możliwych, zarówno w zakresie wia-
rygodności, jak i fachowości. Audytorem
programu jest jedna z największych firm na
światowym rynku – TUV Rheinland. Jej po-

zycja w światowym rankingu jest jednocześnie
gwarantem solidnie przeprowadzonego au-
dytu.

Do jakich wniosków, co do poziomu re-
prezentowanego przez krajową branżę czy-
stościową, skłaniają kontakty zagraniczne
i współpraca z międzynarodowymi organi-
zacjami i izbami gospodarczymi o podobnym
profilu?

– W tej chwili jesteśmy jedną z wiodących
organizacji reprezentujących branżę czysto-
ściową na świecie. Dowodem na to jest uho-
norowanie mnie ISSA World – nagrodą Me-

nadżera Roku 2011, którą odbierałem w Las
Vegas w trakcie targów ISSA Interclean Ame-
ryki Północnej. Przyznany mi tytuł jest efek-
tem pracy całej polskiej branży czystościowej.
Ja jestem tylko skromnym jej reprezentantem.
W tym miejscu warto nadmienić, że w prze-
ciągu 27 lat przyznawania nagrody po raz dru-
gi trafiła ona do Europy. Myślę, że nie po-
trzeba większych rekomendacji dla polskiej
branży czystościowej.

Na ile skutecznym narzędziem promo-
cji i pozyskania klientów jest udział w tar-
gach branżowych i które z nich wskazałby
pan jako szczególnie warte uczestnictwa? Ja-
kie inne metody najbardziej służą wzmoc-
nieniu pozycji i udziałów w rynku usług czy-
stościowych?

– W Europie jest wiele imprez targowych.
Targi ISSA Interclean Europy Wschodniej, or-
ganizowane wspólnie przez ISSA World,
RAI Amsterdam oraz Polską Izbę Gospo-
darczą Czystości, zajmują trzecie miejsce
w Europie i zdecydowanie pierwsze w Europie

Wschodniej. Jak wykazały dwie ostatnie edy-
cje targów, mimo ostrej konkurencji Interne-
tu liczba zawieranych kontraktów na targach
stale wzrasta. Kolejne możliwości zaistnienia
na rynku niosą marketing bezpośredni oraz
reklama w prasie branżowej. Jednak najbar-
dziej skuteczną metodą pozyskiwania nowych
klientów są rekomendacje zadowolonych
klientów.

Jakie cele i zadania wyznacza sobie
Izba na najbliższy czas, by sprostać oczeki-
waniom firm członkowskich i potrzebom
branży wobec wymogów konkurencyjności?

– Najważniejszym celem jest uporząd-
kowanie wcześniej wspomnianej ustawy za-
mówienia publiczne i ustaw z nią powiąza-
nych. Uzdrowienie ich być może pozwoli na
konkurowanie jakością świadczonych usług,
a nie tylko ceną, jak do tej pory. Inną ustawą,
którą należy zmienić, aby poprawić konku-
rencyjność w zakresie świadczonych usług, jest
ustawa o zatrudnieniu osób niepełnospraw-
nych i jej konsekwencje. Najogólniej mówiąc,
w zakresie stosowanych technologii i przy-
gotowania zawodowego pracowników firm
sprzątających zrobiliśmy już bardzo dużo
– choć oczywiście nie wszystko i dalej bę-
dziemy realizować nasz program – dlatego te-
raz przesuwamy się w kierunku uporządko-
wania przepisów prawnych i obowiązujących
ustaw.

Rozmawiała Magdalena Szczygielska

Polska branża czystościowa w chwili obecnej jest
jedną z wiodących w Europie. Byliśmy pierwszymi,
którzy wprowadzili branżowy znak jakości 
„Gwarant Czystości i Higieny”, przyznawany 
firmom oferującym najwyższą jakość usług



Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Bankowy Fundusz Gwarancyjny powo-

łany został na mocy obowiązującej od 17 lu-
tego 1995 roku, specjalnej ustawy z dnia
14 grudnia 1994 roku o Bankowym Fundu-
szu Gwarancyjnym (tekst jednolity Dziennik
Ustaw z 2009 r. Nr 84, poz. 711 z późniejszymi
zmianami). Fundusz, jako instytucja zarzą-
dzająca systemem gwarantowania depozytów,
w sposób znaczący wpływa nie tylko na
wzrost zaufania konsumentów do sektora
bankowego, ale także na jego stabilność i bez-
pieczeństwo. BFG odpowiedzialny jest przy
tym za udzielenie pomocy finansowej bankom
(jedynie w przypadku powstania niebezpie-
czeństwa ich niewypłacalności), wsparcie
procesów ich łączenia z silniejszymi jed-
nostki bankowymi oraz opracowywanie róż-
norodnych, powstających na bazie zebranych
przez Fundusz informacji, analiz i prognoz
dotyczących sektora bankowego. Jednak
najważniejszym zadaniem Bankowego Fun-
duszu Gwarancyjnego jest, w przypadku
spełnienia przesłanek zgodnych z w/w usta-
wą, zwrot depozytów zgromadzonych na ra-
chunkach bankowych.

Systemem gwarantowania Bankowego
Funduszu Gwarancyjnego objęte są przy tym
depozyty zgromadzone we wszystkich ban-
kach krajowych, czyli mających siedzibę na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez
względu na formę ich działalności. Chronione
są więc depozyty w bankach o formie spółek
akcyjnych, spółdzielczych oraz państwo-
wych, przy czym ochronie podlega kwota de-
pozytu (złotówkowego lub walutowego)
nieprzekraczająca dla jednego deponenta
równowartości 100 000 euro w złotych w jed-
nym banku. Działalność Funduszu finan-
sowana jest przy tym m.in. z obowiązkowych
opłat rocznych odprowadzanych przez ban-
ki objęte systemem gwarantowania, docho-
dów z udzielnych przez niego pożyczek, do-
tacji z budżetu państwa, środków pozyska-
nych w ramach pomocy zagranicznej czy kre-
dytu udzielonego przez Narodowy Bank
Polski.

Pozabankowy Fundusz Gwarancyjny 
Podobnie jak BFG, Pozabankowy Fun-

dusz Gwarancyjny tworzy system ochrony de-
pozytów złotowych i walutowych osób fi-
zycznych i prawnych, posiadających zdolność

prawną jednostek organizacyjnych oraz
szkolnych kas oszczędnościowych, jak i pra-
cowniczych kas zapomogowo-pożyczko-
wych. Zgodnie z deklaracjami strony inter-
netowej Pozabankowego Funduszu, obejmuje
on gwarancją kwoty depozytów równoważ-
ne tym zabezpieczanym przez Bankowy Fun-
dusz Gwarancyjny. Na tym jednak nie koniec
analogii, ponieważ PFG również działa na
rzecz wzrostu bezpieczeństwa i stabilności
podmiotów objętych systemem. Poza tym, tak
samo jak BFG, deklaruje on wypełnianie za-
dań związanych z udzielaniem pomocy fi-
nansowej zagrożonym podmiotom objętym
systemem, wspieraniem ich w procesie łą-
czenia się z silniejszymi organizacjami oraz
dokonywaniem – na bazie zgromadzonych in-
formacji – prognoz i analiz o podmiotach ob-
jętych systemem gwarantowania. Dodatko-
wo analogicznie do BFG działalność Fun-
duszu Pozabankowego finansowana jest
z obowiązkowych opłat rocznych oraz do-
chodów z udzielnych przez niego pożyczek.
Zaskakująco dużo podobieństw prawda?

Gwarancja bez gwarancji
Niestety na tym kończą się podobieństwa

między BFG a PFG. Na swojej stronie in-
ternetowej Pozabankowy Fundusz Gwaran-
cyjny enigmatycznie oznajmia, że chroni in-
stytucje objęte ochroną. W przeciwieństwie do
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego nie ist-
nieje podstawa prawna, która określałaby do-
kładnie jakie to instytucje – informacji tej,
w odróżnieniu od BFG, PFG nie podaje tak-
że na łamach swojego serwisu internetowe-
go – dane te dostępne są jedynie pod nume-

rem telefon wskazanym na stronie www.
Dodatkowo nie doprecyzowano także try-
bu wypłaty gwarantowanych środków.
W/w ustawa o Bankowym Funduszu Gwa-
rancyjnym nie obejmuje PFG swoim działa-
niem, więc w razie wystąpienia ewentualnych
problemów pozostaje oczekiwać na infor-
mację od Pozabankowego Funduszu doty-
czącą miejsca i terminu wypłaty środków.

Na domiar złego przed Pozabankowym
Funduszem Gwarancyjnym ostrzega sama
Komisja Nadzoru Finansowego w zakładce
„Ostrzeżenia publiczne” swojej domeny in-
ternetowej. Urząd KNF zidentyfikował PFG
jako działający na rynku podmiot, który nie
posiada wymaganych przepisami prawa ze-
zwoleń – Pozabankowy Fundusz Gwaran-
cyjny: Gwarantowanie wypłat środków ulo-
kowanych w podmiotach, które nie posiadają
zezwolenia KNF. Co za tym idzie, jego funk-
cjonowanie nie powoduje wypełnienia zapi-
sanego w misji organizacji wzrostu bezpie-
czeństwa i zaufania ze strony deponentów,
a znacznie bardziej przyczynia się do wzro-
stu poziomu wątpliwości i zastrzeżeń. Czy za-
ufałbyś więc gwarancji Pozabankowego Fun-
duszu Gwarancyjnego?

Portal Skarbiec.Biz
– największy, niezależny serwis 

o prawie, finansowaniu i gospodarce.

38 Fakty

„Poza” robi wielką różnicę
Nie tylko przedrostek „poza” odróżnia Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) od jego
Pozabankowego odpowiednika. przed którym na stronach swojego serwisu internetowego
ostrzega Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). Głównym zadaniem zarówno KNF,
jak i BFG jest ochrona uczestników – szczególnie nieprofesjonalnych – rynku 
kapitałowego. Czy Pozabankowy Fundusz Gwarancyjny wpisuje się w to założenie?
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Cezary Tomasz Szyjko

Trwają prace wokół ustawy o źró-
dłach energii odnawialnej, która
ma wejść w życie od 1 stycznia 2013
roku. Po ubiegłorocznych zmianach

w ustawie o obszarach morskich potencjal-
ni inwestorzy ruszyli z lawiną wniosków o po-
zwolenia na lokalizację farm wiatrowych
w polskim morzu. Z informacji przekazanych
przez Ministerstwo Transportu, Budownic-
twa i Gospodarki Morskiej wynika, że złożono
już 54 wnioski, a pierwsze decyzje lokaliza-
cyjne spodziewane są w najbliższych tygo-
dniach. Wiele wskazuje na to, że rok 2013 bę-

dzie przełomowy dla krajowej morskiej ener-
getyki wiatrowej.

W 2011 roku ponad 2,5 proc. energii elek-
trycznej na świecie wyprodukowano w elek-
trowniach wiatrowych i należy się spodziewać
systematycznego wzrostu jej udziału. Aktu-
alnie rozwijają się trzy kategorie technologii
energetyki wiatrowej, które różnią się gaba-
rytami urządzeń, warunkami lokalizacyjny-
mi oraz sposobem zagospodarowania ge-
nerowanej energii elektrycznej. Są to: lądo-
wa energetyka wiatrowa (farmy wiatrowe, zlo-
kalizowane w miejscach o dostatecznej
wietrzności oraz z zachowaniem bezpiecznych
odległości od zabudowań), morska energe-
tyka wiatrowa (MEW) (farmy wiatrowe zlo-

kalizowane na otwartych wodach morskich
oraz na stałe związane z dnem morskim;
obecnie bada się również możliwości budo-
wy pływających platform znacznie oddalo-
nych od lądu) i mała (rozproszona) energe-
tyka wiatrowa (pojedyncze turbiny wiatrowe
o mocy nieprzekraczającej 100 kW, zlokali-
zowane głównie w pobliżu domostw jako al-
ternatywne źródło energii). 

MEW jest jedną z najszybciej rozwijają-
cych się branż przemysłu w UE, generującą
około 200 tys. miejsc pracy. Obserwujemy
boom inwestycji i realizowanych projektów
polskich przedsiębiorstw w morskie farmy wia-
trowe. Rozwój morskiej energetyki wiatrowej
jest szansą na rewitalizację polskiego prze-

Morska energetyka 
na horyzoncie
Energia wiatru jest jednym z najstarszych OZE stosowanych przez człowieka, 
a energetyka wiatrowa stanowi wiodącą i perspektywiczną technologię 
przeciwdziałania globalnemu ociepleniu. Wybudowanie farmy wiatrowej 
w polskiej strefie Bałtyku mogłoby z korzyścią dla gospodarki i środowiska zastąpić 
inwestycję w elektrownię jądrową w Polsce. Przy tej samej ilości produkowanej 
energii ta pochodząca z turbin wiatrowych byłaby tańsza i przyczyniałaby się 
w większym stopniu do poprawy bezpieczeństwa energetycznego Polski
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mysłu stoczniowego oraz szybki rozwój te-
renów nadmorskich. Sukces wymaga podej-
ścia systemowego oraz działań międzysek-
torowych koordynujących współpracę po-
między inwestorami a portami i samorządami.
Do sierpnia 2012 roku polscy inwestorzy zło-
żyli 40 wniosków o wydanie pozwoleń na
wznoszenie sztucznych wysp, konstrukcji
i urządzeń w polskich obszarach morskich.
Inwestorzy deklarują zamiar instalacji co
najmniej 13 GW mocy w polskich obszarach
morskich.

Wiatr, stanowiąc niewyczerpalne i od-
nawialne źródło energii, pozwala na ograni-
czanie zużywania zasobów paliw kopalnych.
Jak podaje Europejskie Stowarzyszenie Ener-
getyki Wiatrowej (EWEA), zainstalowana
moc wszystkich działających w Europie mor-
skich farm wiatrowych na koniec 2010 roku
wyniosła 2946 MW, przy czym w samym 2010
roku do sieci przyłączono aż 883 MW, co dało
blisko 51-procentowy wzrost w stosunku do
roku poprzedniego. Pierwsze półrocze 2012
roku przyniosło kolejne znaczące zmiany. Do
końca czerwca do sieci przyłączono morskie
elektrownie wiatrowe o łącznej mocy zain-
stalowanej 341,8 MW (o 4,5 proc. więcej niż
w pierwszym półroczu 2011 roku). Łączna
moc zainstalowana w MEW w Europie na
dzień 30 czerwca 2012 roku wyniosła tym sa-
mym 3294 MW.

Z kart historii
Pierwsze wiatraki pojawiły się na początku

naszej ery w Chinach oraz w basenie Morza
Śródziemnego i były wykorzystywane przede
wszystkim do pompowania wody (w syste-
mach nawadniania pól) oraz do mielenia ziar-
na, z kolei energię elektryczną w turbinie wia-
trowej wyprodukowano po raz pierwszy już
w latach 80. XIX wieku. Ojczyzną wiatraków
w Europie przez wiele stuleci była Holandia,
gdzie wiatrak stanowi nieodłączny element
krajobrazu wiejskiego, natomiast dziś są nią
niewątpliwie Niemcy, gdyż u naszego za-
chodniego sąsiada obecnie najszybciej roz-
wija się przemysł energetyki wiatrowej.

W Polsce początek rozwoju energetyki
wiatrowej przypada na lata 90. ubiegłego wie-
ku, choć największy wzrost obserwowany
jest w ostatnich kilku latach. Od 2004 roku ilość
energii produkowanej w Polsce w turbinach
wiatrowych wzrosła prawie 10-krotnie. Obec-
nie około 1 proc. energii elektrycznej w Pol-
sce produkuje się w elektrowniach wiatrowych.
Zgodnie z szacunkami rządu, w najbliższych
latach spodziewany jest dalszy dynamiczny
rozwój tych inwestycji. Do 2020 roku ma być
zainstalowane ponad 6500 MW w turbi-
nach wiatrowych, które mają wyprodukować
około 7,5 proc. energii w całkowitym bilansie
energetycznym kraju. Do bilansu zaliczono
także pierwszą w Polsce farmę wiatrową na
Morzu Bałtyckim o mocy 500 MW.

Według szacunków Instytutu Energety-
ki Odnawialnej, wybudowanie farmy wia-

trowej w polskiej strefie Bałtyku mogłoby z ko-
rzyścią dla gospodarki i środowiska zastąpić
inwestycję w elektrownię jądrową w Polsce.
Przy tej samej ilości produkowanej energii ta
wytwarzana w turbinach wiatrowych byłaby
tańsza i przyczyniałaby się w większym stop-
niu do wzrostu zatrudnienia. Ponadto w Kra-
jowym Planie Działania w zakresie rozwoju
energetyki odnawialnej do 2020 roku wy-
różniono małe elektrownie wiatrowe, planu-
jąc instalację 550 MW, co stanowi odpo-
wiednik około 100 tys. pojedynczych instalacji.
Jest to jeden z najambitniejszych planów roz-
woju małej energetyki wiatrowej w Europie,
który może się przyczynić do szybszego roz-
woju energetyki rozproszonej w Polsce.

Regulacje prawne
Nowelizacja ustawy z 21 marca 1991 roku

o obszarach morskich wprowadza nowe
ustalenia dotyczące sztucznych wysp pod
morskie farmy wiatrowe. Z takich wysp ko-
rzystać będzie można przez 30 lat. Jednak je-
żeli w tym czasie eksploatacja przebiegać bę-
dzie prawidłowo, czas wykorzystania będzie
można przedłużyć o kolejne 20 lat. Pozwo-
lenie na wznoszenie i wykorzystywanie sztucz-
nych wysp, konstrukcji i urządzeń na obsza-
rach morskich (Pszw), zgodnie z przepisami
polskiego porządku prawnego, jest pierwszym
pozwoleniem w procedurze przygotowania
i realizacji inwestycji na obszarach mor-
skich. Daje ono prawo korzystania z polskiego
obszaru morskiego do celów określonych
w pozwoleniu. Opis środowiska morskiego we
wniosku o wydanie Pszw oraz ocena poten-
cjalnych zagrożeń dla środowiska powinny
opierać się na dostępnej wiedzy o środowi-
sku morskim i opiniach eksperckich. Opis ele-
mentów środowiska objętych ochroną na pod-
stawie ustawy z 16 kwietnia 2004 roku
(Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880).

Załącznik do wniosku powinien uwzględ-
niać położenie akwenu względem obszarów
chronionych, przez co musi określić, które
z nich znajdują się w strefie potencjalnych od-
działywań. W przypadku morskich elek-
trowni wiatrowych należy zwrócić szczegól-
ną uwagę na obszary specjalnej ochrony pta-
ków (OSO) i obszary mające znaczenie dla
Wspólnoty (OZW), a także specjalne obszary
ochrony siedlisk (SOO), które znajdują się na
terenie polskich i zagranicznych obszarów
morskich Bałtyku. Zgodnie z art. 73 ust. 1
Uooś, postępowanie w sprawie wydania de-
cyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
wszczyna się na wniosek podmiotu planują-
cego podjęcie realizacji przedsięwzięcia.
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla MEW musi spełniać
wymogi formalne, określone w KPA oraz
Uooś.

Morskie elektrownie wiatrowe należą do
przedsięwzięć mogących zawsze znacząco od-
działywać na środowisko, dla których spo-
rządzenie Raportu OOŚ jest obligatoryjne.

Karta Informacyjna Przedsięwzięcia spo-
rządzana jest jedynie wtedy, gdy inwestor,
przekładając wniosek o wydaniu Dsu, wy-
stępuje jednocześnie o ustalenie zakresu ra-
portu. Sporządzenie KIP będzie natomiast ko-
nieczne w przypadku prowadzenia oddziel-
nego postępowania w sprawie Dsu dla ze-
wnętrznej infrastruktury przyłączeniowej
MEW, jeśli jej elementy (np. linia czy stacja
elektroenergetyczna) będą należały do przed-
sięwzięć mogących potencjalnie znacząco od-
działywać na środowisko. Raport jest roz-
budowanym dokumentem, którego zakres
określono w art. 66 § Uooś.

Budowa elektrowni wiatrowej
Główny element siłowni wiatrowej to wir-

nik przekształcający energię wiatru w energię
mechaniczną, z której z kolei generator pro-
dukuje energię elektryczną. Osadzony na
wale wolnoobrotowym wirnik posiada zwy-
kle trzy łopaty, wykonane ze wzmocnionego
poliestrem włókna szklanego. Wirnik obraca
się najczęściej z prędkością od 15 do 30 ob-
rotów na minutę. Prędkość ta zostaje na-
stępnie zwiększona przez przekładnię do
1500 obrotów na minutę. Przekładania po-
łączona jest z wałem szybkoobrotowym, a ten
z kolei z generatorem.

Turbiny wiatrowe są wyposażone w układ
kontroli, który pozwala uniknąć mechanicz-
nego uszkodzenia elektrowni i umożliwia jak
najefektywniejsze wykorzystywanie jej po-
tencjału. Na przykład turbiny wiatrowe na far-
mie w Crookwell w australijskiej prowincji Po-
łudniowa Nowa Walia (nawiasem mówiąc,
była to pierwsza australijska farma wiatro-
wa podłączona do sieci energetycznej) są
wyłączane, gdy prędkość wiatru przekracza
72 km/h. Komputerowy system kontroli, ko-
rzystający z danych dotyczących kierunku
i prędkości wiatru, pozwala im także kierować
się zawsze w odpowiednią stronę.

Najbardziej rozpowszechnione są turbi-
ny o poziomej osi obrotu, składające się z wy-
sokiej wieży, zakończonej przypominającym
śmigło wirnikiem. Wirnik posiada zwykle
trzy łopaty, choć istnieją także konstrukcje,
w których łopat jest mniej – dwie lub nawet
jedna – bądź więcej – przykładem mogą być
kilkunastołopatowe wiatraki amerykańskie,
używane do napędzania pomp wodnych. By
osiągnąć maksymalną efektywność, turbiny
o poziomej osi obrotu muszą być zwrócone
dokładnie w kierunku wiatru, umiejscowienie
wirnika w stosunku do wiejącego wiatru
może być jednak różne.

Większość współczesnych elektrowni
wiatrowych jest wyposażona w stosowane
w siłowniach wiatrowych o stałej prędkości
obrotowej generatory asynchroniczne. Zaletą
tego typu siłowni jest łatwość podłączenia do
sieci energetycznej, wadą zaś konieczność
używania przekładni o dużym stopniu prze-
łożenia – największą moc użyteczną gene-
ratory asynchroniczne wytwarzają bowiem
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przy prędkości obrotowej znacznie prze-
kraczającej prędkość obrotową wirnika. Inny
minus takich rozwiązań to spadek ogólnej
sprawności elektrowni, wywołany stałą pręd-
kością obrotową wirnika niezależną od pręd-
kości wiatru, a także fakt, że przekładnie o du-
żym stopniu przełożenia stanowią najbardziej
awaryjny i hałaśliwy zespół siłowni wiatro-
wej.

Ocena negatywnego oddziaływania
Głównym „sprawcą” hałasu emitowa-

nego przez elektrownie wiatrowe są łopaty wir-
nika, które obracając się, natrafiają na opór
powietrza. Poza tym do powstawania uciąż-
liwego szumu przyczynia się układ przenie-
sienia mocy, czyli wirnik, przekładnia i gene-
rator. Im większa moc elektrowni, im starsza
technologia, im mniej aerodynamiczna kon-
strukcja łopat, tym większy hałas powodo-
wany przez turbinę. Redukcji poziomu hała-
su, który jest szczególnie dokuczliwy przy wie-
trze o małych i średnich prędkościach, służy
stosowanie nowoczesnych technologii (współ-
czesne turbiny wiatrowe pracują ciszej od
swych poprzedniczek), by zaś zneutralizować
wpływ hałasu na ludzi, należy zachować od-
powiedni dystans między elektrownią wia-
trową a zabudową mieszkaniową. Polskie pra-
wo wymaga, by hałas emitowany w porze
nocnej na obszarach zabudowy jednoro-
dzinnej i na terenach wypoczynkowo-rekre-
acyjnych poza miastem nie przekraczał 40 de-
cybeli.

Przedsięwzięcia, które wymagają uzy-
skania decyzji o środowiskowych uwarun-
kowaniach, są wymienione w rozporządze-
niu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010
roku (Dz. U. 2010 nr 213 poz. 137) w spra-
wie rodzajów przedsięwzięć mogących zna-
cząco oddziaływać na środowisko. MEW zo-
stały wymienione w § 2 pkt. 1 ust. 5, jako „in-
stalacje wykorzystujące do wytwarzania ener-
gii elektrycznej energię wiatru o łącznej mocy
nominalnej do 100 MW oraz lokalizowane na
obszarach morskich Rzeczpospolitej Pol-
skiej”. Jeśli nie można zapobiec negatywnym
oddziaływaniom farmy wiatrowej, konieczne
jest zastosowanie na etapie planowania in-
westycji środków łagodzących oddziaływanie

lub środków równoważących na etapie re-
alizacji lub eksploatacji.

Właściwości organów administracji
Zgodnie z przepisem art. 75 ust. 1 Uooś,

organem właściwym do wydania decyzji o śro-
dowiskowych uwarunkowaniach jest: regio-
nalny dyrektor ochrony środowiska. Dotyczy
to przedsięwzięć, które mogą znacząco od-
działywać na środowisko: dróg, linii kolejo-
wych, napowietrznych linii elektroenerge-
tycznych, instalacji do przesyłu ropy nafto-
wej, produktów naftowych, substancji che-
micznych lub gazu, sztucznych zbiorników
wodnych, przedsięwzięć realizowanych na te-
renach zamkniętych, przedsięwzięć realizo-
wanych na terenach morskich.

W art. 75.2. właściwość miejscową re-
gionalnego dyrektora ochrony środowiska
ustala się w odniesieniu do obszaru morskiego
wzdłuż wybrzeża na terenie danego woje-
wództwa. Jak wynika z powyższego przepi-
su, postępowanie w sprawie decyzji o śro-
dowiskowych, uwarunkowaniach dla MEW,
prowadzi właściwy regionalny dyrektor ochro-
ny środowiska. Wydawanie wszelkich po-
zwoleń na inwestycje w polskich obszarach
morskich może być wstrzymane na czas
przygotowywania planu. To samo w sobie nie
jest niczym złym – poza opóźnieniem wyda-
nia decyzji. Jednak narzędziem do opóźnia-
nia MEW względem Lądowej Energetyki
Wiatrowej (głosy ze strony środowiska – „rób-
my najpierw lądową, a później morską, więc
mówmy – „róbmy plany zagospodarowania
przestrzennego na morzu”) może stać się i sta-
je się słabość państwa wykorzystywana w lob-
bingu. Z drugiej strony brak planu daje
możliwość próby uzyskania pozwolenia na te-
renach, na których plan mógłby nie pozwo-
lić na MEW.

Są perspektywy
Rozwój Morskiej Energetyki Wiatrowej

jest wielką szansą dla naszego przemysłu i dla
rozwoju terenów nadmorskich. Zaangażo-
wanie w ten rozwój ośrodków i instytucji na-
ukowo-badawczych również polskiej gospo-
darce może przynieść dodatkowe korzyści wy-
nikające z pracy nad rozwojem technologii.

Aby w pełni wykorzystać możliwości, które
przed nami stoją, musimy współpracować
międzysektorowo i działać kompleksowo,
ogarniając wszystkie horyzonty związane z re-
alizacją projektów o tak dużej skali, jakimi są
projekty budowy Morskich Farm Wiatrowych.
Inwestorzy powinni w tym miejscu zgłosić go-
towość do inwestycji nie tylko w same projekty,
ale również w nasz przemysł, tak aby w ogó-
le w naszych warunkach możliwa była reali-
zacja awizowanych projektów.

Morska energetyka wiatrowa przestała
być w Polsce rynkiem wirtualnym. Rząd w ko-
lejnych dokumentach politycznych wyraził
wstępną wolę polityczną rozwoju tej branży
w Polsce. Zapisy polityki ekologicznej, kra-
jowego planu działań i w końcu zmiana za-
sad wydawania pozwoleń lokalizacyjnych dla
inwestycji na morzu pozwoliły na wszczęcie
procedur administracyjnych dla kilkudziesięciu
projektów morskich farm wiatrowych. Zain-
teresowanie realizacją tego typu inwestycji na
polskich obszarach morskich wyraziły naj-
większe światowe i krajowe koncerny ener-
getyczne. Wartość projektów, które faktycz-
nie mogą zostać zrealizowane, jest bliska
200 mld zł. Połowa tych środków może zo-
stać skonsumowana przez polskie porty,
stocznie, producentów kabli, nadmorskie
ośrodki naukowe.

Z tytułu opłat za wydanie samych decy-
zji lokalizacyjnych do budżetu państwa może
wpłynąć ponad 1,5 mld zł, z czego 200 mln
już w tym roku. Tego potencjału nie można
zmarnować, ale żeby go nie zmarnować, po-
litycy muszą utrzymać zainteresowanie in-
westorów. Można tego dokonać tylko w jeden
sposób – zapewniając stabilne i efektywne oto-
czenie prawne. Odpowiedni poziom wspar-
cia wytwarzania energii przez morskie farmy
wiatrowe, transparentne zasady oceny od-
działywania na środowisko i konsultacji spo-
łecznych oraz dostępność infrastruktury
przesyłowej to najważniejsze fundamenty
rynku morskiej energetyki wiatrowej. Te fun-
damenty muszą zostać stworzone w najbliż-
szych latach, aby na nich mogła powstać
branża, która nie tylko da nam nowe, nie-
emisyjne, stabilne źródła energii, lecz także za-
pewni kilka tysięcy nowych miejsc pracy. �



Zbadania przeprowadzonego przez
agencję Praktycy.com na zlecenie
ARI SA można wywnioskować, że
kadra zarządzająca oraz osoby de-

cyzyjne zatrudnione w polskich mikro, ma-
łych i średnich firmach, w większości nie zna-
ją definicji pojęcia CSR (64 proc.). Jednak za-
pytane o konkretne działania wiążące się z tym
terminem, deklarują, że je podejmują.

Problemem w tym wypadku może oka-
zać się brak umiejętności powiązania ko-
rzyści, jakie niesie ze sobą CSR z konkret-
nymi aktywnościami. Dlatego, jeśli nawet
działania w ramach „Społecznej Odpowie-
dzialności Biznesu” są lub będą podejmo-
wane, to prawdopodobnie z pominięciem
świadomego uwzględnienia możliwych ko-
rzyści dla przedsiębiorstwa i społeczności lo-
kalnych.

Firmy a ich pracownicy
W trakcie badania, zaobserwowano zna-

czące różnice w postępowaniu prywatnym re-
spondentów i firm, które reprezentują. Sami
pracownicy, gdy działają w swoim własnym
imieniu, podejmują bardziej angażujące dzia-
łania CSR – wymagające poświęcenia więk-
szej ilości czasu i zasobów. Są to m.in.
oszczędzanie wody i energii – 88 proc., se-
gregowanie śmieci – 76 proc., zakup ekolo-
gicznych warzyw i owoców – 59 proc. Sytu-
acja jest jednak inna w przypadku firm. Z prze-
prowadzonego badania wynika, że najczęściej
udzielają one wsparcia rzeczowego lub fi-
nansowego na cele społeczne (48 proc.). Co
ważne, jest to działanie, które nie wymaga wy-
korzystania pracy zasobów ludzkich, a jedy-

nie środków finansowych – jest więc stosun-
kowo łatwe do przeprowadzenia. Sytuacja
firm w kontekście CSR wymaga pracy, przed-
siębiorcy już podejmują działania z tego za-
kresu, jednak wykazują jeszcze pewne braki
w wiedzy, która wymaga uzupełnienia.

Teoria nie idzie w parze z praktyką
Firmy w zdecydowanej większości twier-

dzą, że działanie na rzecz społeczności lo-
kalnych i ochrony środowiska jest ważne
(97 proc.). – Tak duży odsetek pozytywnych
odpowiedzi, wynika z panującej obecnie
„mody na ekologię” oraz trendów w bizne-
sie; jest także wynikiem wpływu licznych
kampanii uświadamiających, realizowanych
w ostatnich latach – mówi Marta Galewska,
koordynatorka projektu „CSR drogą do in-
nowacji” realizowanego przez Agencję Roz-
woju Innowacji SA.

Respondenci deklarują, że najczęściej sta-
rają się oszczędzać wodę i energię (88 proc.),
sortują odpady (76 proc.), kupują produkty
ekologiczne lub od lokalnych dostawców
(59 proc.), a także przekazują dary i datki na
cele charytatywne (56 proc.).

Firmy chcą postępować 
odpowiedzialnie

Respondenci w codziennym postępowa-
niu działają zgodnie z zasadami CSR. – Ba-
dani utożsamiają je z etycznym zachowaniem.
Stąd takie wyniki, mimo faktu, że deklarowa-
li wcześniej nieznajomość definicji CSR – wy-
jaśnia Szymon Gawryszczak z ARI SA.

Respondenci stwierdzili, że ważniejsza jest
dla nich inwestycja w szkolenie pracownika

niż w sprzęt biurowy (76 proc.). Deklarują tak-
że, że korzystniejsze jest zatrudnienie pra-
cownika na umowę o pracę, niż na umowę
zlecenie (74 proc.). W kwestii zakupów biu-
rowych, istotniejsze dla respondentów było
mniejsze zużycie energii zakupionego sprzę-
tu, nawet jeśli miałby być on droższy od nie-
energooszczędnego odpowiednika (82 proc.).
Badani wolą też utrzymywać dobre relacje ze
stałymi klientami, niż mieć ich większą ilość,
ale niezadowolonych (86 proc.).

Działania CSR firm
Najpopularniejszą aktywnością bada-

nych z zakresu CSR jest przekazywanie pie-
niędzy i darów na cele społeczne (48 proc.).
– Duża popularność tego działania może wy-
nikać z łatwości jego realizacji – nie wyma-
ga dużego zaangażowania – wyjaśnia Mar-
ta Galewska z ARI SA.

Respondenci, którzy zadeklarowali po-
stępowanie zgodnie z wytycznymi CSR w więk-
szości (83,33 proc.) nie informują o tym swo-
ich interesariuszy – nie prowadzą kampanii
informacyjnych, itp.

Odpowiedzialność społeczna 
pozytywnie wpływa na kondycję firm

Według respondentów stosowanie się
do zasad CSR może przełożyć się na zwięk-
szenie liczby klientów (64 proc.) i wzrost przy-
chodów firmy (61 proc.). Niemal trzy czwar-
te badanych (71 proc.) uważa też, że działa-
nia społecznie odpowiedzialne pomagają
ograniczyć koszty zużycia surowców oraz
energii. Respondenci twierdzą również, że
CSR przyczynia się do zwiększenia przewa-
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Innowacje i CSR 
w MŚP – raport
Polskie przedsiębiorstwa postępują zgodnie z zasadami CSR, choć prawie dwie trzecie
z nich nie zna znaczenia tego terminu. Trochę lepiej jest w obszarze innowacji. 
Alarmujące jest natomiast to, że aż 29 proc. badanych przedsiębiorstw nie posiada
strategii rozwoju – wynika z najnowszego raportu Agencji Rozwoju Innowacji SA
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gi firm nad konkurencją (60 proc.). Badani uważają tak-
że, że postępowanie zgodnie z zasadami „Społecznej Od-
powiedzialności Biznesu” wpływa na zwiększenie lo-
jalności klientów (68 proc.) oraz polepsza wizerunek i
reputację firmy (81 proc.).

Analiza konkurencji 
w badanych firmach

Respondenci w zdecydowanej większości (88 proc.),
nie zrzeszają się w organizacjach pracodawców. Potrafią
jednak zidentyfikować swoją konkurencję (82 proc.) i ob-
serwują jej działania (78,05 proc.). Badani potrafią po-
prawnie rozpoznać czynniki, które negatywnie wpływają
na możliwość implementacji innowacyjnych rozwiązań
w firmach. Potrafią też trafnie zidentyfikować pozytywny
wpływ działań CSR na swoje przedsiębiorstwa.

Rozwój i inwestycje
Połowa respondentów (51 proc.) planuje rozwój

swoich firm z uwzględnieniem zaspokojenia potrzeb
klientów. Niestety duża część badanych (29 proc.) nie
posiada strategii rozwoju i działa „z dnia na dzień”.
– Taki stan rzeczy wynika prawdopodobnie z braków
w tzw. „wiedzy ekonomicznej”, która umożliwiłaby stra-
tegiczne planowanie przyszłości firmy – tłumaczy Szy-
mon Gawryszczak.

Wśród inwestycji przeprowadzonych w ciągu ostat-
niego roku, najczęściej wymieniano poszerzenie ofer-
ty i usług (73 proc.) oraz inwestycje ograniczające ne-
gatywny wpływ na środowisko (59 proc.).

Polskie firmy radzą sobie coraz lepiej w obszarze
CSR. Niestety nie jest to jeszcze stan, który można by
uznać za idealny. Przedsiębiorstwa z reguły ograniczają
się do najmniej angażujących działań. Barierę stanowi
też brak umiejętności powiązania korzyści, jakie niesie
ze sobą CSR, z konkretnymi aktywnościami.

www.praktycy.com

Agencja Rozwoju Innowacji SA - jest firmą do-
radczo-inwestycyjną, która wspiera i finansuje
innowacyjne, często trudne, przedsięwzięcia
w zakresie wdrażania nowoczesnych technologii
oraz pozyskiwania kapitału ze źródeł zew-
nętrznych na ich finansowanie. Dokonuje analizy
projektów pod kątem najbardziej efektywnego
źródła wsparcia. Głównie są to fundusze struk-
turalne, bilateralne, programy wspólnotowe, ale
także środki krajowe, takie jak programy opera-
cyjne i granty. Firma bada również możliwość
uzyskania dofinansowania z bezpośrednich
dotacji Komisji Europejskiej, środków Nor-
weskiego Mechanizmu Finansowego i Mecha-
nizmu Finansowego EOG, a także z zasobów
innych krajów. Pomaga również w zdobywaniu
funduszy na realizację nowych pomysłów, które
cechują się dużym potencjałem rozwojowym.
Poszukuje także innowacji już u źródła poprzez
Dolnośląski Ośrodek Wiedzy i Technologii
(DOTWIT), który wchodzi w skład ARI i zajmuje
się komercjalizacją wiedzy naukowej jako plat-
forma współpracy naukowców i biznesu.
Partnerami projektów ARI są kluczowe spółki
i instytucje Dolnego Śląska takie jak np. Urząd
Miasta Wrocław, Uniwersytet Wrocławski, Uni-
wersytet Ekonomiczny, czy Konfederacja Praco-
dawców Polskich Lewiatan.



Według „Raportu Ryzyka Bran-
żowego” wywiadowni gospo-
darczej Soliditet Polska z gru-
py Bisnode w najsłabszej kon-

dycji finansowej znajdują się przedsiębiorstwa
małe – zatrudniające od 10 do 50 osób. Na
koniec czerwca 2012 roku, aż 55,6 proc. z nich
znajdowało się w bardzo złej i słabej kondy-
cji finansowej, w tym 20,4 proc. w bardzo złej.

W ostatnich dwunastu miesiącach naj-
bardziej pogorszyła się kondycja finansowa
firm mikro – zatrudniający do 9 pracowników.
W czerwcu 2012 roku 36,9 proc. z nich
znajdowało się w słabej, a 17,7 proc. w bar-
dzo złej kondycji finansowej. W porównaniu
do czerwca 2011 roku w tym sektorze nastąpił
o 3,3 proc. wzrost firm w słabej i 5,4 proc.
w bardzo złej kondycji finansowej.

Firmy mikro i małe działają i funkcjonu-
ją na tych samych rynkach i w podobnych
branżach co duże. Jednak nie konkurują
z nimi wprost, lecz znajdują dla siebie nisze.
Co ciekawe, te najmniejsze przedsiębior-
stwa odznaczają się niewielkim stopniem ro-
tacji pracowników. Prawdą jest, że w okresie
hossy, wraz z nadejściem poprawy na rynku,
najszybciej rośnie zatrudnienie w dużych
firmach czy korporacjach. Sytuację wręcz od-
wrotną obserwujemy w firmach najmniej-
szych, które nie tyle redukują etaty, co masowo
nie zatrudniają. Jednak w czasie spowolnie-
nia gospodarczego czy kryzysu, duże pod-
mioty, chcąc utrzymać rentowność przed-
siębiorstwa, gwałtownie tną koszty.

Te najmniejsze podmioty w Polsce są
mniej skłonne do podejmowania własnych
działań innowacyjnych lub wprowadzania in-
nowacji. Osiągają również gorsze wyniki w za-
kresie rynkowej komercjalizacji nowych pro-
duktów i procesów. W dalszym ciągu jednak
odczuwają one te same bariery utrudniające
ich bieżącą działalność i hamujące rozwój.
W szczególności są to bariery prawne i ad-
ministracyjne, a także utrudniony dostęp do
kapitału i odpowiednio wykwalifikowanych
pracowników. Tego typu przeszkody odgry-
wają tym większą rolę, im mniejsze jest dane
przedsiębiorstwo. Problemem małych pod-
miotów może być także niska innowacyjność
oraz brak oparcia działalności o nowe tech-
nologie oraz innowacje nietechnologiczne.

Stąd im mniejsze jest przedsiębiorstwo, tym
mniejsza jest jego skłonność do wdrażania in-
nowacji oraz prowadzenia działalności ba-
dawczo-rozwojowej, a to z kolei ogranicza
jego konkurencyjność w długim okresie. Na-
leży zauważyć jednak stopniową zmianę
w świadomości małych i średnich przedsię-
biorców odnośnie innowacji. Jedną z przyczyn
tego zjawiska jest bez wątpienia nacisk na ten
aspekt działalności w programach wsparcia
adresowanych do przedsiębiorców.

Odrobione lekcje
Poprawa kondycji finansowej firm rośnie

proporcjonalnie do wielkości przedsiębiorstwa.
Tym samym według Soliditet Polska w naj-
lepszej kondycji finansowej są firmy średnie
i duże.

Wśród tych największych, zatrudniających
ponad 250 pracowników, blisko 64 proc. znaj-
duje się w bardzo dobrej i dobrej kondycji fi-
nansowej, co stanowi 2,5-proc. poprawę w ze-
stawieniu z rokiem ubiegłym. Na tym tle nie-
znacznie gorzej prezentują się firmy średnie,
zatrudniające od 51 do 250 pracowników.
Wśród tych na koniec czerwca 2012 roku bli-
sko 54 proc. stanowiły przedsiębiorstwa w bar-
dzo dobrej i dobrej kondycji finansowej.

Polskie duże firmy zdały egzamin ze
zdolności adaptacyjnych w trudnym czasie dla
światowej gospodarki. Te największe i naj-
cenniejsze dla polskiej gospodarki podmio-
ty postawiły nie tylko na utrzymanie status
quo, ale za swój strategiczny cel wybrały roz-

wój i zwiększenie udziału w rynku. Stwier-
dzenie to znajduje swoje potwierdzenie nie tyl-
ko w danych makroekonomicznych dla Pol-
ski lecz przede wszystkim w tegorocznym „Ra-
porcie Ryzyka Branżowego”. Zestawione
podmioty tylko na przełomie dwóch ostatnich
lat obrachunkowych w średnim ujęciu zwięk-
szyły przychód o blisko 5 proc. i o ponad
15 proc. zysk netto.

Wydaje się, że polscy przedsiębiorcy wy-
ciągnęli lekcję z ostatniego kryzysu gospo-
darczego. W odróżnieniu od lat ubiegłych nie
cięto ślepo kosztów, ale je racjonalizowano,
nie rezygnując przy tym z powiększenia wy-
datków wszędzie tam, gdzie wydawało się to
słuszne. Szczególnie na marketing i reklamę.
Taka polityka zdała egzamin. Bowiem, jak po-
kazują badania Soliditet Polska przeprowa-
dzone na blisko 170 tys. firm działających
w Polsce, na przestrzeni ostatniego roku
swoją kondycję finansową poprawiło 9 proc.
z nich. Wartym podkreślenia jest fakt, że bli-
sko 65 proc. firm z zatrudnieniem powyżej
250 pracowników znajduje się w bardzo do-
brej i dobrej kondycji finansowej.

To doskonale wróży na przyszłość, bo-
wiem pomimo tego, że te największe pod-
mioty stanowią poniżej 1 proc. ogólnej
liczby firm w Polsce, to tworzą jedną trze-
cią PKB wytwarzanego przez sektor przed-
siębiorstw i prawie jedną czwartą całego
PKB. W dużych firmach pracuje ponad
40 proc. osób zatrudnionych w sektorze
przedsiębiorstw, a ich inwestycje to przeszło
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Ryzyko branżowe
W pierwszych sześciu miesiącach bieżącego roku sądy gospodarcze ogłosiły 
upadłość 417 polskich firm, w porównaniu do analogicznego okresu roku 
ubiegłego stanowi to wzrost o blisko 20 proc. Wraz z rosnącą liczbą bankructw 
pogarsza się kondycja finansowa polskich przedsiębiorstw. Według wywiadowni 
gospodarczej Soliditet Polska z grupy Bisnode blisko 48 proc. firm działających 
w Polsce znajduje się w bardzo złej i słabej kondycji finansowej
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50 proc. wartości inwestycji realizowanych
przez wszystkie firmy.

Jednocześnie warto podkreślić, że duże
firmy nie inwestują ale trzymają środki na kon-
tach. Polskie firmy na swoich kontach w 2011
roku zgromadziły ponad 183 mld zł. Taki
wniosek płynie z danych NBP. Proces gro-
madzenia środków finansowych na kontach
przedsiębiorstw potwierdzają także dane
międzynarodowej wywiadowni gospodar-
czej Soliditet Polska z grupy Bisnode. W 2010
roku firmy zgromadziły bowiem 153,5 mld zł,
w roku 2009 – 136,8 mld zł, a w 2008 roku
– 133,7 mld zł. Najwięcej pieniędzy zgroma-
dziły właśnie te największe podmioty. W 2010
roku zgromadziły ponad 81 mld zł, w 2009
– 77,5 mld zł a w 2008 – 68,5 mld zł.

Gwóźdź do trumny
W najgorszej kondycji finansowej znajdują

się firmy produkcyjne odzieży. Na koniec
czerwca bieżącego roku aż 72 proc. znajdo-
wało się w słabej i bardzo złej kondycji fi-
nansowej. W tym blisko 25 proc. w bardzo złej.
Sytuacja nie napawa optymizmem bowiem
w porównaniu do analogicznego okresu od-
notowano pogorszenie się finansów o 1 proc.
firm z tego sektora. Bardzo złą kondycję ca-
łego sektora potwierdzają także wyniki firm
działających w branży produkcji wyrobów tek-
stylnych, których ponad 68 proc. jest w bar-
dzo złej kondycji finansowej. W porównaniu
do czerwca 2012 roku sytuacja praktycznie
nie uległa zmianie. Przyczyną kłopotów jest
eksport z krajów azjatyckich, które zalewa-
ją rynek tanimi produktami. W pierwszych
sześciu miesiącach bieżącego roku sądy go-
spodarcze ogłosiły upadłość 16 polskich
firm tekstylnych, co w porównaniu do roku
ubiegłego stanowi 14-proc. wzrost. Stanowi
to powinno sygnał ostrzegawczy dla całego
sektora.

W nienajlepszej kondycji są również
przedsiębiorstwa działające w przemyśle
drukarskim, jak również na rynku wydawni-
czym. Analiza Soliditet Polska dowodzi, że bli-
sko 67 proc. firm z tego sektora znajduje się
w bardzo złej i słabej kondycji finansowej.
W porównaniu do analogicznego okresu roku
ubiegłego stanowi to pogorszenie o 2,6 proc.

W niewiele lepszej kondycji znajdują się
firmy produkujące meble i osprzęt meblowy.
W sektorze produkcji i sprzedaży mebli
w pierwszych dwóch kwartałach upadłość
ogłosiło 12 firm, w porównaniu do analo-
gicznego okresu roku ubiegłego stanowi to
wzrost o blisko 10 proc. W połowie bieżące-
go roku blisko 64 proc. z nich znajdował się
w słabej i bardzo złej kondycji finansowej,
z czego 22 proc. w bardzo złej. Sytuacja na
przestrzeni ostatnich dwunastu miesięcy nie
uległa zmianie. Świadczy to o tym, że firmy
z branży meblowej wychodzą z recesji. Do-
brze przygotowały się na czas spowolnienia,
a zarządzający nimi nie zbagatelizowali sy-
gnałów ostrzegawczych, bowiem w ostatnich

miesiącach 2011 roku wyraźnie odczuwały
one spadek sprzedaży. Sytuację w branży pa-
radoksalnie ratuje stosunkowo słaba zło-
tówka. Polska branża meblowa jest jedną z
tych, której kondycja zależy od eksportu to-
warów za granicę.

W ostatnim roku pomimo wszelkich
prognoz i optymistycznych pierwiastków
polskiej branży budowlanej nie udało się wyjść
z recesji. Paradoksalnie, organizacja Euro
2012, w której upatrywano panaceum na
wszelkie bolączki, stała się gwoździem do
trumny. W głównej mierze przyczyną takie-
go stanu rzeczy stały się zatory płatnicze, któ-
re dławiły i nadal dławią sektor budownictwa.
W efekcie tylko w pierwszych sześciu mie-
siącach sądy gospodarcze ogłosiły upadłość
100 firm budowlanych, co w porównaniu
do roku ubiegłego stanowi wzrost o ponad
63 proc.

Analiza Soliditet Polska pokazuje, że
niemal wszystkie sektory z branży budow-
nictwa zostały dotknięte kryzysem. Choć
nie wszystkie w równym stopniu. W najgor-
szej sytuacji znajdują się przedsiębiorstwa
działające w sektorze produkcji drewna bu-
dowlanego – ponad 64 proc. znajduje się
w bardzo złej i słabej kondycji finansowej. Nie-
wiele lepiej jest w sektorze budownictwa
ogólnego, gdzie według Soliditet Polska, bli-
sko 63 proc. firm znajduje się w słabej i bar-
dzo złej kondycji finansowej. Warto zaznaczyć,
że w porównaniu do analogicznego okresu
roku ubiegłego kondycja firm z tego sektora
pogorszyła się o blisko 9 proc. Dodatkowo,
ponad 7 proc. firm uznawanych w zeszłym
roku za znajdujące się w słabej kondycji fi-
nansowej w chwili obecnej znajduje się w bar-
dzo złej sytuacji. 

Gorszą kondycją niż przed rokiem wy-
kazały się także firmy budowlane z sektora
prac specjalistycznych, gdzie w słabej i bar-
dzo złej kondycji finansowej jest 59,9 proc.
przedsiębiorstw. Wydaje się, że najlepiej w kry-
zysie poradziły sobie firmy działające w sek-
torze budownictwa ciężkiego. Tutaj ponad po-
łowa znajduje się w bardzo dobrej i dobrej
kondycji finansowej. Nie zmienia to faktu, że
sytuacja znacznie pogorszyła się do tej sprzed
roku.

Utracona równowaga
Przyczyn upatruje się w pogarszającej się

koniunkturze i znacznie mniejszej od ocze-
kiwań liczbie zleceń ze strony sektora pu-
blicznego, co zmusza firmy budowlane do
konkurowania ceną w postępowaniach prze-
targowych. Część firm budowlanych przyj-
mowała warunki przetargowe inwestycji,
mimo że były trudne do spełnienia i teraz mają
problemy z płynnością i kłopoty z zatorami.
Problem ma swoje źródło w trwającej od dłu-
giego czasu wojnie cenowej pomiędzy firmami
budowlanymi. Na to wszystko nakłada się
problem utrzymującej się niepewności na ryn-
kach finansowych i słabnącej złotówki.

W słabej kondycji finansowej znajdują się
także polskie firmy transportowe, zarówno te
zaklasyfikowane jako usługowe, świadczące
usługi magazynowania, jak i te działające
w sektorze transportu kołowego. Zarówno
w pierwszym, jak i w drugim przypadku
60 proc. firm znajduje się w bardzo złej i sła-
bej kondycji finansowej.

Nieznacznie lepiej jest w branży trans-
portowej. Bowiem od początku bieżącego
roku upadłość ogłosiło 20 firm. O jedną wię-
cej niż rok temu. Dane te świadczą o tym, że
sytuacja w polskim transporcie, choć bardzo
trudna, to powoli się stabilizuje. A cały sek-
tor w ostatnich dwóch latach powoli odzy-
skuje utraconą równowagę. Jednak w dalszym
ciągu dominuje niepewność i obawa o przy-
szłość. Głównymi przeszkodami rozwoju są
szybujące ceny paliwa, jak również spadają-
ca liczba zleceń. Dlatego też działalność
niektórych firm przewozowych balansuje na
granicy opłacalności.

W całym roku 2011 sądy gospodarcze
ogłosiły upadłość 42 firm transportowych.
W pierwszych sześciu miesiącach 2012 roku
– 20. Wszystko wskazuje na to, że pod koniec
roku 2012 liczba bankructw w branży trans-
portowej powinna być porównywalna do tej
z 2011 roku i oscylować w granicach 40–45.

Na przeciwległym biegunie znajdują się
przedsiębiorstwa handlu detalicznego i firmy
usługowe. W najlepszej kondycji finansowej
znajdują się firmy świadczące usługi dla go-
spodarstw domowych (opieka nad dziećmi,
zarządzanie i administrowanie gospodar-
stwem domowym). Tych w bardzo dobrej
kondycji finansowej jest ponad 83 proc. W tym
ponad jedna trzecia w bardzo dobrej. Na tym
tle nieznacznie gorzej prezentują się firmy
świadczące usługi inżynierskie i managerskie,
jak również prawne. Zarówno w pierwszym
jak i w drugim przypadku 71 proc. firm w oce-
nie Soliditet Polska znajduje się w bardzo do-
brej i dobrej kondycji finansowej. Podobnie
jak w przypadku firm świadczących usługi dla
gospodarstw domowych, także i te, świad-
czące usługi inżynierskie, managerskie i praw-
ne, na przestrzeni ostatniego roku poprawi-
ły swoją sytuację finansową.

Tendencją widoczną od dłuższego czasu
jest znaczna dysproporcja kondycji finanso-
wej pomiędzy firmami produkcyjnymi, a dzia-
łającymi w sferze sprzedaży detalicznej.
W przeciwieństwie do firm produkcyjnych, fir-
my działające w sektorze handlu detaliczne-
go znajdują się w bardzo dobrej i dobrej kon-
dycji finansowej. Na tym tle najlepiej pre-
zentują się sklepy odzieżowe, meblowe oraz
RTV AGD. Niemniej jednak warto zaznaczyć,
że we wszystkich tych trzech sektorach sprze-
daży detalicznej odnotowano słabnącą kon-
dycję przedsiębiorstw w porównaniu do ana-
logicznego okresu roku ubiegłego.

Tomasz Starzyk
Soliditet Polska z Grupy Bisnode



Kahaner mówił o przedsiębior-
stwach, a kluczowe dla wyjaśnie-
nia jest tu angielskie „intelligence”,
które ma co najmniej kilka znaczeń

i m.in. oznacza informację wysoce przetwo-
rzoną, bezpośrednio przekładającą się na dzia-
łanie – operacje. Kahaner ogłosił więc wejście
biznesu w erę zapotrzebowania na informa-
cję wywiadowczą, wysoko kwalifikowaną
i wiarygodną, a w istocie w erę popytu na dzia-
łania wywiadowcze dla uzyskania takiej in-
formacji. Wsparł go inny znakomity ekspert,
twórca Akademii Wywiadu Gospodarczego
Ben Gilad, stawiając nieco udramatyzowa-
ne pytanie: „jeśli nie wiesz, co to jest wywiad
gospodarczy, to gdzie byłeś przez ostatnie 20
lat i w jaki sposób twoje przedsiębiorstwo
przetrwało?”. O ile z przymrużeniem oka
można potraktować marketingową ekspresję
obu wypowiedzi, to trudno nie zgodzić się co
do istoty rzeczy: popyt na wywiad gospo-
darczy wzrasta.

Wywiad a szpiegostwo
O jaki wywiad, o jaką informację chodzi?

Być może mniej zorientowani w problema-
tyce albo znający wywiad jedynie w jego pol-
skim wydaniu, będą zaskoczeni, ale wywiad
gospodarczy to nie windykacja, to nie proste
sprawdzanie konkurencji w KRS, usługi de-
tektywistyczne czy wykradanie tajemnic
przedsiębiorstwa. Wywiad gospodarczy w jego
profesjonalnym rozumieniu to proces gro-
madzenia, przetwarzania, analizowania i dys-
trybucji informacji wywiadowczych w przed-
siębiorstwie, prowadzony legalnymi metodami
i środkami, którego celem jest wspieranie de-
cyzji zarządczych, a zwłaszcza zdobycie,
utrzymanie bądź powiększenie przewagi kon-
kurencyjnej. 

W przeciwieństwie do szpiegostwa go-
spodarczego, które korzysta z nielegalnych
środków, wywiad wykorzystuje informacje po-

wszechnie dostępne. Bardziej przypomina
dziennikarstwo śledcze niż szpiegostwo. Nie
zmienia to faktu, że przedsiębiorstwa często
wchodzą w konflikt z prawem i sięgają po na-
rzędzia szpiegostwa przemysłowego, co sta-
nowi wyzwanie dla profesjonalistów wy-
wiadu, którzy starają się promować legalne
i etyczne działania.

L. Kahaner konstatuje, iż specjaliści
wywiadu gospodarczego często są określa-
ni mianem szpiegów, bowiem to, co robią,
może pozornie wyglądać jak szpiegostwo go-
spodarcze, ale – podkreśla – większość in-
formacji zdobywana jest w sposób otwarty,
zwłaszcza w Internecie, i ta tendencja jest
wciąż rosnąca. Ocenia się, że 85–95 proc. in-
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Wkroczyliśmy w erę 
wywiadu gospodarczego
Larry Kahaner – amerykański specjalista wywiadu gospodarczego, obwieścił 
w 1996 roku, iż kończy się wiek informacji, a rozpoczyna wiek wywiadu. 
Zabrzmiało to trochę złowrogo; a kto nie znał obszaru zainteresowań Kahanera 
mógł przypuszczać, iż miał on na myśli wkroczenie w erę totalnej inwigilacji, 
podsłuchów czy odzierania z prywatności; o co zresztą na gruncie polskim 
10 lat później nawzajem oskarżali się zwolennicy III i IV Rzeczpospolitej. 
Problem w tym, iż Kahaner o III RP prawdopodobnie nie słyszał, a IV nie istniała 
wówczas nawet na desce kreślarskiej, więc nie rzecz w polskich skojarzeniach
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formacji potrzebnych przedsiębiorstwu jest
dostępnych w otwartych, publicznych źró-
dłach informacji.

Problem dzisiaj nie tyle tkwi w wyszuka-
niu wiadomości, ale w umiejętności jej oce-
ny. Warto w tym miejscu przytoczyć prezesa
PZU Andrzeja Klesyka (Gazeta Wyborcza
z 23.04.2012), który wywołując burzliwą de-
batę na temat kondycji polskich uczelni wy-
powiedział istotną kwestię, a mianowicie, że
dzisiaj od pracownika oczekuje się odpowiedzi
na pytanie, które informacje są ważne, któ-
re pokazują trend, a które można zignorować.
Wiedza – uzasadniał Klesyk – jest dziś po-
wszechnie dostępna, natomiast w korpora-
cjach trwa wyścig o talenty, które potrafią tę
wiedzę wykorzystać i zagospodarować. Te sło-
wa są kwintesencją wywiadu gospodarczego
i informacji wywiadowczych.

Modelowe przykłady
Czym jest informacja wywiadowcza i co

ją różni od „zwykłej” informacji? Zobrazo-
wać można to na dwóch przykładach. Pierw-
szy, historyczny, opisany w literaturze doty-
czy Nathana Rothschilda, londyńskiego
bankiera, który jako pierwszy (za pomocą go-
łębia pocztowego) posiadł informację o klę-
sce Napoleona pod Waterloo w 1815 roku
i w sposób zręczny potrafił ją przekuć na suk-
ces finansowy. Rothschild wiedząc to, czego
jeszcze nie wiedzieli konkurenci, zjawił się na
giełdzie londyńskiej i przystąpił do wyzby-
wania się własnych akcji w Banku Angielskim
oraz aktywów ulokowanych w innych inwe-
stycjach. Sprzedał większość swoich udzia-
łów, sprawiając, że inni inwestorzy uwierzy-
li w odmienny wynik bitwy – a mianowicie
wygraną Napoleona pod Waterloo. Rozpo-
częła się gorączkowa wyprzedaż akcji po naj-
niższych cenach, które wykupywali podsta-
wieni agenci Rothschilda. Rodzina Roth-
schilda stworzyła najpotężniejsze konsorcjum
finansowe w Anglii, jego bracia założyli
banki w Wiedniu, Neapolu i Paryżu. Przy-
padek ten prezentowany jest jako modelowy
przykład podjęcia działania, opartego o in-
formację i wywiadowczą analizę tej infor-
macji.

Drugi przykład podany w literaturze
(M. Cook, C. Cook.) dotyczy umiejętności
wyciągania wniosków z pozornie drobnego
faktu, iż na parkingu przedsiębiorstwa kon-
kurencyjnego A w ostatnim czasie stoi okre-
ślona liczba samochodów, znacząco mniej-
sza niż jeszcze kilka miesięcy wcześniej.
Spostrzeżenie to można oprawić w infor-
mację, że konkurent znalazł się w kłopotach,
jeśli wziąć dodatkowo pod uwagę spadek cen
produktów oraz spadek zatrudnienia. Pro-
fesjonalny wywiadowca może wszakże po-
kusić się o stwierdzenie, że z uwagi na
zmniejszenie aktywności i skali operacji w ca-
łym sektorze należy uznać, iż konkurent A jest
kandydatem do fuzji. Informacja wywia-
dowcza sama w sobie zawiera propozycję ak-

cji, podczas gdy wiedza jest pewną zdolno-
ścią do działania, ale sama w sobie jest „mil-
cząca tzn. zwykle ludzie wiedzą więcej niż
mogą powiedzieć”.

Zrozumienie różnicy pomiędzy danymi,
informacją, wiedzą a informacją wywiadow-
czą jest bardzo istotne zwłaszcza dla przed-
siębiorstw, które chcą organizować profe-
sjonalny wywiad gospodarczy – a jest ich co-
raz więcej.

Ostatnie badania prowadzone przez
Global Intelligence Alliance (The Global
Market Intelligence Survey 2011), dotyczą-
ce wywiadu gospodarczego, nie pozostawiają
wątpliwości co do rosnącego znaczenia tego
narzędzia w działalności przedsiębiorstw.
Spośród badanych 989 wielkich i średnich
firm operujących globalnie, 76 proc. dekla-
rowało, że w sposób systematyczny prowa-
dzi wywiad gospodarczy. 93 proc. wszystkich
badanych przedsiębiorstw przyznało, że ko-
rzysta z rezultatów wywiadu (jeśli same nie
organizują to opierają się na outsourcingu),

a 78 proc. ujawniło, że zwracają się im in-
westycje w wywiad gospodarczy. W badanych
przedsiębiorstwach z informacji pozyska-
nych metodą wywiadu średnio korzysta
ponad 700 pracowników, zaś etatowy zespół
komórki wywiadowczej przeciętnie liczy
13 osób, ale ponad 100 uczestniczy aktywnie
w pozyskiwaniu informacji.

Budżet przeznaczony na prowadzenie
działalności wywiadowczej wynosi średnio
1 mln euro, ale ponad 20 proc. przedsię-
biorstw miało budżet wywiadowczy prze-
kraczający tę kwotę. 64 proc. przedsiębiorstw
deklarowało zwiększenie swoich inwestycji
w wywiad gospodarczy, dotyczyło to głównie
firm z Azji i Ameryki Łacińskiej.

Badania wykazały, że firmy realizujące wy-
wiad gospodarczy podejmują efektywniejsze
decyzje aniżeli pozostałe i chociaż generalnie
nie dysponują większymi środkami, to o wie-
le lepiej nimi gospodarują.

Wzrost znaczenia
Wywiad gospodarczy, jak wskazują po-

wyższe statystyki, ma już w znacznym stop-
niu ugruntowaną pozycję na rynkach świa-
towych, co nie zmienia faktu, iż jest wciąż
nową propozycją i nowym narzędziem za-
rządzania przedsiębiorstwem. „Młody wiek”
wywiadu sprawia, iż istnieje jeszcze ambi-
walencja w stosowanej terminologii, ale z dru-
giej strony przedsiębiorstwa nawet w tak krót-
kim czasie rozwinęły dość szeroką gamę

metod i narzędzi wywiadowczych. Istnieje
wprawdzie dość duże ukierunkowanie wy-
wiadu na konkurenta, co nie zawsze pozwa-
la mu wypracować strategiczną pozycję, ale
równolegle rośnie zapotrzebowanie na in-
formacje bardziej kompleksowe, dotyczące
sektorów, klientów i trendów makroekono-
micznych. Większość działań wywiadow-
czych jest organizowanych i prowadzonych
w ramach korporacji, w centralnie zarzą-
dzanych jednostkach, których obsadę stanowi
specjalnie wyznaczony tylko do tych działań
personel. Większość przedsiębiorstw w dzia-
łaniach wywiadowczych szeroko wykorzystuje
narzędzia i technologie informatyczne, głów-
nie do gromadzenia i przetwarzania danych
(narzędzia Business Intelligence).

W wielkich korporacjach istnieje silne
przekonanie, że znaczenie wywiadu gospo-
darczego będzie wzrastało w związku z ro-
snącą dynamiką i globalizacją rynku. Wzro-
śnie zapotrzebowanie na wysoko kwalifiko-
waną i przetworzoną informację we wszyst-

kich obszarach działalności przedsiębior-
stwa. Zarysuje się większa potrzeba wyko-
rzystania nowych narzędzi IT, służących
bezpośrednio do przetwarzania i obiegu in-
formacji. Ponadto w służbie wywiadu poja-
wią się nowe, bardziej wyszukane techniki in-
formatyczne. Przewiduje się ściślejszą inte-
grację wywiadu gospodarczego z innymi
działaniami i funkcjami przedsiębiorstwa,
a same procedury wywiadowcze będą zor-
ganizowane i prowadzone na wyższym po-
ziomie.

Wywiad gospodarczy ze swoimi unikal-
nymi narzędziami i metodami gromadzenia,
przetwarzania i analizy informacji jest waż-
nym orężem konkurencyjnym. Stał się też
istotnym elementem zarządzania. Istnieje
pogląd, że przedsiębiorstwo, które potrafi
przekuć informację wywiadowczą na działania
ofensywne będzie zwyciężało na rynku, zaś te,
które się z tym nie uporają znajdą się wśród
przegranych. Niezależnie od wielkości przed-
siębiorstwa, rynku i branży, podmioty, które
zainwestują w wywiad – zainwestują w przy-
szłość.

Dr Marek Ciecierski
Profesjonalny Wywiad Gospodarczy

Skarbiec Sp. z o.o.

Istnieje pogląd, że przedsiębiorstwo, które 
potrafi przekuć informację wywiadowczą 
na działania ofensywne będzie zwyciężało 
na rynku, zaś te, które się z tym nie uporają 
znajdą się wśród przegranych
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Cezary Tomasz Szyjko

Według Międzynarodowej Agen-
cji Energii najbliższe 10 lat bę-
dzie więc należeć do gazu, a jej
prognozy wskazują na wzrost

zapotrzebowania Europy na gaz ziemny do
600 mld m³ w 2030 roku. Na globalnym ryn-
ku paliwowym nastąpiły diametralne zmia-
ny. Niepewność cen oraz względy ekologicz-
ne zmuszają do zastanowienia się nad wy-
borem najbardziej racjonalnego rodzaju pa-
liwa. Gaz jest paliwem przyjaznym dla śro-
dowiska, a dzięki wprowadzaniu coraz to no-
wych technologii, łatwości obsługi z punktu
widzenia użytkownika oraz jego ogólnej do-
stępności, może trafić do każdego odbiorcy.
Integracja europejskiego rynku gazu oraz in-
westycje infrastrukturalne pomogą zapewnić
akceptowalne dla odbiorców ceny surowca.

Polska, aby sprostać wymaganiom unij-
nej polityki klimatycznej, musi energetykę
opartą na węglu przekształcić w energetykę ni-
skoemisyjną. Jednym z rozwiązań jest więk-
sze wykorzystanie gazu. Dzisiaj najważniej-
szymi sektorami polskiego gazu, oprócz
gazu konwencjonalnego, tzw. sieciowego,
są jego odmiany: gaz łupkowy, specjalne po-
stacie (LNG, CNG) oraz płynny LPG.

Nowe prawo gazowe
Trwa debata wokół ogłoszonego przez

Ministerstwo Gospodarki projektu ustawy
Prawo gazowe, która wyodrębni ten sektor
z wcześniejszego, zbyt ogólnego, prawa ener-
getycznego. Ustawodawcy uznali, że rynek ga-
zowy winien mieć oddzielne przepisy. Ze
względu na tendencyjny wzrost roli gazu ziem-
nego na rynku paliwowym kolejni inwestorzy
uruchamiają instalacje gazowe lub gazowo-
parowe. Progresywny charakter zużycia gazu
wymaga skorelowania tego procesu z odpo-
wiednimi zmianami regulacyjnymi. Proces
rozwojowy rynku gazowego, w tym jego ko-
nieczna liberalizacja, musi mieć charakter
kompleksowy. Rozbudowa infrastruktury nie
może postępować bez odpowiednich zmian
legislacyjnych.

Nowe Prawo gazowe zmieni reguły rzą-
dzące sektorem, dostosowując polskie regu-
lacje do wymagań Trzeciego Pakietu Ener-
getycznego i rozporządzenia o bezpieczeń-
stwie dostaw, i stworzy ramy prawne dla pro-
cesu uwolnienia rynku gazu. Nowa ustawa zli-
kwiduje koncesje na obrót gazem i wprowa-

dzi nowy system koncesji na sprzedaż gazu.
Wprowadzi również możliwość handlu gazem
ziemnym w tzw. wirtualnym punkcie, tworząc
ramy prawne dla rynku tradingu gazowego
i handlu nadwyżkami gazu. Nowa ustawa
zmieni modele głównych umów stosowanych
na rynku gazowniczym, uelastyczni zasady
kształtowania taryf, wprowadzi system upu-
stów cenowych dla odbiorców wrażliwych, na-
łoży nowe obowiązki na operatorów syste-
mowych i na nowo rozdzieli uprawnienia nad-
zorcze i regulacyjne nad rynkiem gazu.

Sen o łupkach
Szansą dla polskiej energetyki jest gaz łup-

kowy. Z geologicznego punktu widzenia naj-
częściej wyróżniamy następujące rodzaje
złóż gazu niekonwencjonalnego: gaz z dużych
głębokości (deep gas), złoża zawierające
błękitne paliwo w izolowanych, trudno do-
stępnych porach skalnych, czyli gaz za-
mknięty (tight gas), metan pokładów węgla
(coal bed methane, CBM), hydraty gazowe
oraz gaz łupkowy (shale gas – od angielskiej
nazwy skały, z którą jest związany, czyli łup-
ka ilastego).

Państwowy Instytut Geologiczny osza-
cował wydobywalne zasoby gazu łupkowego
w Polsce nadającego się do wydobycia na
346–768 mld m³. To od 2,5 do 5,5 razy wię-
cej niż surowca z wcześniej udokumentowa-
nych złóż konwencjonalnych (145 mld m³).
Przy uwzględnieniu pełnego zapotrzebowa-
nia Polski na gaz wraz z surowcem w złożach
konwencjonalnych wystarczy go na 35–65 lat.
Według agencji ratingowej Fitch mało praw-

dopodobne jest, by w Polsce powtórzył się sce-
nariusz z USA, gdzie rozpoczęcie wydobycia
gazu łupkowego na dużą skalę spowodowa-
ło w latach 2008–2012 spadek cen gazu o 50
proc. W opinii agencji, komercyjne wydoby-
cie gazu łupkowego w Polsce przez pierwsze
10 lat nie powinno doprowadzić do znaczą-
cego obniżenia cen. Jedno jest w przypadku
Polski pewne – gaz łupkowy jest szansą na
wzrost gospodarczy, ale też pozwoli nam unie-
zależnić się od dostawy surowców energe-
tycznych z Rosji. W tej kwestii pierwszy krok
już zrobiliśmy.

Koszt budowy gazoportu w Świnoujściu
zwróci się w ciągu dwóch lat, dając nam do-
celowo dostęp do 12–15 mld m³ gazu ziem-
nego z innych rynków. Warto inwestować też
w instalacje magazynowe. Rozbudowa in-
frastruktury magazynów gazu może pozwo-
lić nam obniżyć ceny gazu w Polsce do
średniego poziomu europejskiego. Tutaj po-
trzebujemy nowych inwestycji, bo za 3 lata bę-
dziemy mieć problem z niedoborem pojem-
ności magazynowych. W obliczu potencjal-
nej szansy, jaką stwarzają dla Polski gaz z łup-
ków i nowe możliwości importowe (teminal
LNG), zachodzi potrzeba zastanowienia się
nad szerszym wykorzystaniem gazu nie tyl-
ko jako bezpośredniego paliwa. 

Dywersyfikacja dróg i źródeł zaopatrze-
nia Unii w gaz sieciowy ma zasadnicze zna-
czenie dla bezpieczeństwa energetycznego UE
i poszczególnych państw członkowskich.
Bezpieczeństwo energetyczne jest elementem
bezpieczeństwa ekonomicznego państwa.
Rozumiane jest ono jako stan braku zagro-
żenia przerwaniem dostaw paliw i energii.
Stan ten zapewnia dywersyfikacja źródeł
dostaw importowanych paliw (w przypadku
Polski – ropy naftowej i gazu ziemnego), co
pozwala na ciągłą pracę systemu energe-
tycznego kraju w sytuacji przerwania dostaw
z jednego źródła. Bezpieczeństwo energe-
tyczne państwa wymaga nie tylko rozpro-
szenia źródeł zużywanych surowców ener-
getycznych, lecz także tworzenia zapasów, któ-
re można uruchomić w stanie kryzysu.

Inteligentny inkasent
Do najważniejszych paliw alternatywnych

można zaliczyć mieszaninę skroplonych ga-
zów propan i butan LPG oraz gaz ziemny
w postaci sprężonej CNG i skroplonej LNG.
O specjalnych postaciach gazu ziemnego
LNG (skrót od ang. Liquefied Natural Gas)
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Kwadratura polskiego gazu
Jesteśmy świadkami bezprecedensowych zmian w funkcjonowaniu polskiej energetyki,
w tym rynku gazu ziemnego. Zmiany te związane są z postępującą globalizacją gospodarki,
upowszechnieniem wykorzystania gazu ziemnego w UE oraz zmianami legislacyjnymi
w Polsce. Docelowo Polskę czeka pełna liberalizacja rynku gazu ziemnego
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i skroplonego CNG (skrót od ang. Com-
pressed Natural Gas) sporo się ostatnio
mówi w kontekście używania ich jako paliw
alternatywnych w stosunku do paliw płynnych.
Mówiąc o tych odmianach gazu ziemnego,
wciąż często myślimy głównie o gotowaniu
czy ogrzewaniu domu. Tymczasem jest to ta-
nie i wygodne paliwo, które można wyko-
rzystywać do wielu rozmaitych celów, zastę-
pując tradycyjne, drogie źródła energii. Sub-
stytuty silnika spalinowego napędzanego
benzyną czy też olejem napędowym są po-
szukiwane od początku motoryzacji.

Na wstępie zaznaczmy jednak, że cyto-
wany często gaz LPG jest paliwem ropopo-
chodnym, tak jak benzyna czy olej napędo-
wy. CNG to w zasadzie nic innego jak zwy-
kły gaz ziemny, sprężony i oczyszczony
z wody, który pochodzi z naturalnych po-
kładów gazu z wnętrza ziemi. CNG i LPG to
dwa „gazowe paliwa”. Różnica pomiędzy nimi
jest jednak zasadnicza. Np. przy zastosowa-
niu ekologicznego CNG samochód zużywa
około 10 proc. mniej paliwa w stosunku do
benzyny. Przy użyciu LPG zużycie rośnie za-
zwyczaj o około 20 proc. Inną zaletą CNG jest
jego niska cena.

Ponadto polskie gazownictwo czeka
w najbliższym czasie ogromne wyzwanie
–wprowadzenie w życie idei smart metering,
czyli inteligentnych systemów pomiarowych
oraz smart grid, czyli inteligentnych sieci ener-
getycznych. Zgodnie z tzw. Dyrektywą Ga-
zową UE, państwa członkowskie mają obo-
wiązek wykonania ekonomicznej oceny dłu-
goterminowych kosztów i korzyści wdrożenia
systemów inteligentnego opomiarowania
w gazownictwie do 3 września 2012 roku.
Rozwiązania i wdrożenia systemów inteli-
gentnego opomiarowania, np. klasy AMI (Ad-
vanced Metering Infrastructure), są prak-
tycznie przesądzone dla polskiej branży ga-
zowej, ale trudno przewidzieć na aktualnym
etapie, jakie będą to technologie, tym bardziej
że formalno-prawna i powszechnie przyjęta
definicja systemów inteligentnego opomia-
rowania wciąż nie istnieje.

Technologie inteligentne w energetyce ga-
zowej mają duże znaczenie dla poprawy
efektywności oraz są ważnym narzędziem
tworzenia przewagi konkurencyjnej na klu-
czowym dla gospodarki rynku energii. Inte-
ligentne sieci energetyczne to kompleksowe
rozwiązania energetyczne, pozwalające na łą-
czenie, wzajemną komunikację i optymalne
sterowanie – rozproszonymi dotychczas – ele-
mentami sieci energetycznych, a służące
ograniczeniu zapotrzebowania na gaz. Wdra-
żanie w przedsiębiorstwach gazowniczych czy
ciepłowniczych nowych technologii z zakre-
su automatyki, telekomunikacji i informaty-
ki to wielka szansa na rynkowy przełom.

Nie tylko autogaz
Paliwem uniwersalnym, przyczyniają-

cym się do realizacji krajowych i europejskich

wyzwań energetycznych oraz środowisko-
wych, ma szansę stać się LPG. Zagrożeniem
dla takiego scenariusza mogą być prace nad
dyrektywą europejską dotyczącą nowego
opodatkowania produktów energetycznych.
Nowe technologie w różnych sektorach ryn-
ku, jak choćby zastosowanie LPG do napę-
du samochodów z silnikami diesla, ogniwa ko-
generacyjne, mikroturbiny to przykłady no-
wych możliwości rozwoju. Ze względu na
swoje właściwości LPG może wspomagać
i uzupełniać przyjazne środowisku rozwią-
zania OZE.

LPG jest mieszaniną zawierającą propan
(C3H8) i butan (C4H10) – dwa naturalnie wy-
stępujące gazy, które są łatwo przekształcal-
ne do postaci ciekłej poprzez poddanie ich sto-
sunkowo niewielkiemu ciśnieniu. LPG jest
przede wszystkim pozyskiwany podczas wy-
dobycia gazu ziemnego (66 proc. światowych
dostaw LPG) i ropy naftowej. Jest również
produkowany w rafineriach. W przeszłości pa-
liwo to było często niedostatecznie wykorzy-
stywane i marnowane poprzez spalanie i od-
powietrzanie. Obecnie jest coraz częściej
uznawane za unikalne i cenne źródło energii.

LPG emituje mniej gazów cieplarnianych
niż benzyna, olej napędowy i energia elek-
tryczna w przeliczeniu na jednostkę energii,
jest więc alternatywą dla płynnych i stałych pa-
liw kopalnych. Podczas jego spalania emito-
wane jest 49 proc. mniej dwutlenku węgla niż
w przypadku węgla i 17 proc. mniej niż w przy-
padku oleju opałowego. LPG prawie w ogó-
le nie emituje węgla organicznego, będącego
– zdaniem naukowców – drugim co do zna-
czenia czynnikiem zmian klimatu i prawdo-
podobnie główną przyczyną globalnego ocie-
plenia. Jest dostępny wszędzie, nawet w tak
odległych i trudno dostępnych miejscach, jak
góry czy wyspy, co czyni go efektywnym uzu-
pełnieniem gazu ziemnego, którego zasięg
ograniczony jest wielkością sieci gazowej.

Czas na zmiany
W ostatnim czasie doszło do radykalnych

zmian w funkcjonowaniu europejskiego ryn-
ku energii i gazu. Zmiany związane są z po-
stępującą globalizacją gospodarki, upo-
wszechnieniem wykorzystania gazu ziemne-
go oraz zmianami legislacyjnymi na rynkach
gazu. Zdaniem ekspertów za 3–5 lat Polsce
zacznie brakować energii. Priorytetem jest więc
poszukiwanie własnych źródeł energii, uru-
chomienie terminalu LNG w Świnoujściu
i budowa połączenia gazowego Północ–Po-
łudnie. Jakie są szanse na realizację tych pro-
jektów? Czy znajdą się środki na ich sfinan-
sowanie?

Warto zrobić przegląd nowych mniej
znanych technologii wykorzystujących gaz
ziemny. Przykładem mogą być ogniwa pali-
wowe, produkcja wodoru, wysokosprawne
technologie energetyczne. Potrzebujemy też
prorynkowych regulacji, przede wszystkim
uwolnienia rynku gazu dla klientów firm ga-

zowych (w tym uruchomienia giełdy) oraz
wsparcia mikrokogeneracji gazowej (mniejsza
akcyza na urządzenia grzewcze wykorzystu-
jące silniki spalinowe, ustawa prosumencka).
W szybkim tempie muszą nastąpić zmiany
w rozporządzeniach w sprawie zasad funk-
cjonowania rynku, tak, aby uwzględniały
zmiany kształtu tego rynku. Bez szybkiego
uchwalenia Prawa gazowego – najlepiej po-
łączonego z ustawą o zapasach i równoległego
przyjęcia zmienionych kluczowych rozpo-
rządzeń: taryfowego i systemowego, a na-
stępnie możliwie szybko zmienionych „in-
strukcji ruchu i eksploatacji sieci” – ogromnie
trudno będzie liberalizować polski rynek gazu
ziemnego. Proponowane projekty noweliza-
cji prawa energetycznego są jedynie próbą za-
rysowania całokształtu zmian, dokonujących
się nieprzerwanie w polskim sektorze gazo-
wym. Trzeba mieć jednak nadzieję, że szero-
ko przeprowadzane konsultacje społeczne, jak
i żywe zainteresowanie całego sektora, pozwolą
na wypracowanie rozwiązań, które rozpocz-
ną rozwój rynku gazu ziemnego w Polsce.

Reasumując, planowana obecnie infra-
struktura energetyczna musi być zgodna z dłu-
goterminowymi decyzjami politycznymi po
obu stronach. W celu koordynowania i opty-
malizacji rozwoju sieci na skalę całego kon-
tynentu konieczna jest nowa strategia UE wo-
bec Rosji. Całkowicie wyposażony w połą-
czenia międzysystemowe rynek europejski
zwiększy bezpieczeństwo dostaw i pomoże
ustabilizować ceny dla konsumentów, za-
pewniając dostawy energii elektrycznej i gazu
do miejsc, w których są one potrzebne.
Przede wszystkim zintegrowana infrastruktura
europejska zapewni europejskim obywatelom
i przedsiębiorstwom dostęp do źródeł ener-
gii po przystępnych cenach. To z kolei będzie
miało pozytywny wpływ na realizacje celu po-
lityki europejskiej na 2020 rok, zakładające-
go utrzymanie silnej, zdywersyfikowanej i kon-
kurencyjnej bazy przemysłowej w Europie.

Potrzebna jest ogólnokrajowa kampania
edukacyjna, która podniesie świadomość
społeczeństwa oraz uzupełni wiedzę w za-
kresie energii z łupków. Ten sektor potrzebuje
prostych i transparentnych regulacji prawnych,
przyjaznych dla inwestorów. Obecnie trwa
proces nowelizacji polskiego Prawa górni-
czego i geologicznego. Bez dobrego prawa
Polska nie będzie w stanie wykorzystać po-
tencjału gazu łupkowego. Pojawienie się no-
wego sektora, na podobieństwo sektora fi-
nansowego, uzasadnia powołanie do życia na-
wet instytucji, regulującej warunki bezpie-
czeństwa i efektywności tego sektora, na
wzór np. Komisji Nadzoru Finansowego. Pol-
ską opinię publiczną czeka jeszcze wiele de-
bat na temat optymalnego i zrównoważonego
wykorzystania naszych zasobów łupkowych.
Ważne, aby nie była to dyskusja o Yeti, lecz
debata o poprawie konkurencyjności oraz
zwiększeniu naszego bezpieczeństwa klima-
tyczno-energetycznego. �



Czym lub kim tak naprawdę jest Mały
Podatnik?

– Status Małego Podatnika mogą przy-
jąć przedsiębiorstwa, których wartość sprze-
daży brutto nie przekroczyła w poprzednim
roku podatkowym wyrażonej w złotych kwo-
ty odpowiadającej równowartości 1,2 mln
euro. Pamiętajmy, że jest to kwota zawiera-
jąca należność podatku z tytułu towarów
i usług. Ponadto Małym Podatnikiem mo-
że zostać osoba, która prowadzi przedsię-
biorstwo maklerskie, zarządza funduszami
inwestycyjnymi lub świadczy inne usługi o po-
dobnym charakterze. W takiej sytuacji kwo-
ta jej prowizji lub wynagrodzenia nie może
przekroczyć równowartości 45 tys. euro.

Patrząc na korzyści, jakie niesie ze sobą
bycie Małym Podatnikiem, czy są to warunki
trudne do spełnienia?

– Zdecydowanie nie, tym bardziej że kurs
euro utrzymuje się na wysokim poziomie,
a Ministerstwo Gospodarki pracuje nad
projektem ustawy o redukcji niektórych ob-
ciążeń administracyjnych. Dzięki temu limit
1,2 mln euro ma zostać podniesiony do 2 mln
euro. W ten sposób jeszcze więcej przedsię-
biorstw będzie miało prawo posługiwać się
statusem Małego Podatnika, a tym samym
korzystać z odpowiednich przywilejów.

Jak ustala się wysokość limitów w prze-
liczeniu na waluty narodowe?

– Kwoty wyrażone w euro przelicza się
na złotówki według średniego kursu ogło-
szonego przez Narodowy Bank Polski
w pierwszym dniu roboczym października
poprzedniego roku podatkowego. Suma za-
wsze podawana jest w zaokrągleniu do ty-
siąca złotych . W 2012 roku limit za sprzedaż
wynosi 5 324 000 zł i 200 000 zł za usługi ma-
klerów oraz agentów funduszy inwestycyjnych.

Mały Podatnik ma kilka możliwości
rozliczania się z fiskusem. Jakie to rozwią-
zania i na czym polegają?

– Pierwszą możliwością jest przyjęcie
przez przedsiębiorcę metody kasowej. Są to
szczególne zasady rozliczania VAT, dzięki któ-
rym możemy przesunąć moment deklaro-
wania obowiązku podatkowego od towarów
i usług do chwili otrzymania całości lub
części należności, ale nie później niż 90 dni
od daty wydania towaru lub wykonania
usługi. Ponadto, korzystając z metody kaso-
wej, można obniżyć kwotę należnego podatku
w rozliczeniu za kwartał, w którym uregulo-
waliśmy całą należność dla kontrahenta. In-
nym ułatwieniem jest dokonywanie kwartal-
nych rozliczeń podatku VAT. Zasady są takie
same jak przy miesięcznych zaliczkach, ale
w tym przypadku wpłaty odbywają się raz na
kwartał. Prawo do odliczeń VAT i obowiązek
podatkowy pozostają bez zmian, ale dzięki wy-
dłużeniu terminu wpłat nasza firma ma
większą płynność finansową. Ponadto Mały
Podatnik ma prawo do wpłacania kwartalnych
zaliczek na podatek dochodowy, dzięki cze-

mu efektywniej gospodaruje środkami pie-
niężnymi.

Co jeszcze zyskuje przedsiębiorca, de-
cydując się na przyjęcie statusu Małego
Podatnika?

– Właściciele takich firm, jeśli ich dochód
nie przekroczył limitu wywołującego obo-
wiązek prowadzenia pełnej księgowości,
mogą wybrać wygodniejszą metodę ewiden-
cji uproszczonej, czyli Księgę Przychodów
i Rozchodów. Dodatkową oszczędność nie tyl-
ko czasu, ale i pieniędzy, zapewni Małemu Po-
datnikowi możliwość jednorazowej amorty-
zacji środków trwałych. W 2012 roku limit
wartości takich środków wynosi 50 tys. euro,
czyli 222 tys. zł.

Czy w takim razie istnieją jakieś minu-
sy związane z wyborem tej formy podatko-
wej?

– Z samym przyjęciem statusu Małego
Podatnika niekoniecznie, ale należy brać
pod uwagę, że rozliczanie podatku VAT za po-
mocą metody kasowej niesie ze sobą pewne
niekorzystne aspekty. Jednym z najważniej-
szych jest obowiązek przedsiębiorcy do wy-
stawiania faktur VAT MP, co oznacza odli-
czenie podatku w okresie zapłaty, a nie otrzy-
mania FV. Niestety wielu kontrahentów jest
negatywnie nastawionych do rozliczanych
w ten sposób towarów czy usług.

Rozmawiał Piotr Danilczuk

www.wfirma.pl
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Mały Podatnik, czyli kto?
Właściciele mikro- i małych przedsiębiorstw, którzy nie osiągają 
określonego pułapu rocznych dochodów, mogą ograniczyć koszty 
związane z ewidencją księgową, decydując się na status Małego Podatnika. 
O tym, z jakich przywilejów może korzystać taki podmiot, rozmawiamy 
z Anną Hugiel-Lazarowicz, ekspertem prawa podatkowego z wfirma.pl
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Polacy niepokoją się, czy ich pieniądze
są dobrze i bezpiecznie ulokowane.
– Odkąd zaczęła się afera z Amber
Gold, odbieramy po kilkadziesiąt te-

lefonów tygodniowo od naszych klientów, któ-
rzy chcą sprawdzić jak się mają ich oszczęd-
ności. Pytają: gdzie są ulokowane ich pienią-
dze, jak dokładnie działają programy, w któ-
re inwestują, czy wręcz: co się stanie z ich pie-
niędzmi, w przypadku gdyby nasza firma za-
przestała działalności – mówi Jakub Pawlak,
pracownik serwisu Polskiego Doradztwa Fi-
nansowego. Dodaje, że rozmowy takie nie-
rzadko trwają nawet godzinę, bo klienci, któ-
rzy do tej pory w ogóle nie interesowali się
szczegółami związanymi z ich inwestycjami,
teraz chcą wiedzieć dokładnie w jakie fundu-
sze inwestują, czy są to fundusze bezpieczne,
jaka jest aktualna sytuacja na rynku finanso-
wym. Zdarzył się też klient, który zaczął rzu-
cać obelgami pod adresem konsultanta, czy
taki, który zrezygnował ze swoich długoter-
minowych planów oszczędnościowych, bo
przestał wierzyć w ich niezawodność.

– Niektórzy dopiero teraz, nawet po kil-
ku latach oszczędzania, proszą o przepro-
wadzenie ich przez proces logowania, bo do
tej pory nie korzystali ze swojego hasła do-
stępu. Chcą po prostu zobaczyć swoje pie-
niądze na koncie – mówi Jakub Pawlak. Ser-
wisanci PDF tłumaczą też klientom aktual-
ny trend na giełdzie (tzw. trend boczny), któ-
ry wiąże się ze spowolnieniem zysków, bo lo-
kuje się pieniądze w bardziej przewidywalne,
ale też bardziej „zachowawcze” produkty.

Gwarancja? Niepewne słowo…
Z rozmów z klientami serwisanci Pol-

skiego Doradztwa Finansowego mają po-
dobne wnioski: ludzie, którzy inwestują swo-
je pieniądze, potrzebują dziś opieki bardziej
niż jeszcze miesiąc temu. Stracili wiarę w sło-
wo „gwarancja”, którym szafowały parabanki:
Amber Gold i Finroyal. Uspokajają się do-
piero po dłuższej rozmowie, kiedy specjalista
wytłumaczy im jak działają fundusze i – mó-

wiąc najkrócej – gdzie się znajdują i jak pra-
cują ich pieniądze.

Zdaniem Fryderyka Karzełka, prezesa
Polskiego Doradztwa Finansowego i pierw-
szego polskiego money coacha, rada na dzi-
siejsze wątpliwości Polaków-inwestorów jest
prosta: powinniśmy korzystać z dobrych
doradców finansowych. Bo oni wiedzą, kto
jest na liście Komisji Nadzoru Finansowego
i sprzedają wyłącznie produkty, w których nie
ma groźby utraty kapitału.

– Żadna z pierwszej dziesiątki firm do-
radczych, które działają w Polsce, nigdy nie
polecała produktów Amber Gold, Finroyal,
czy innego parabanku! My już od dwóch lat
ostrzegaliśmy na swojej stronie internetowej,
że Amber Gold jest na liście ostrzeżeń KNF
– mówi Fryderyk Karzełek.

Mniej ryzyka, ale więcej świadomości
Zdaniem prezesa PDF afera związana

z parabankami będzie miała znaczące kon-
sekwencje na polskim rynku finansowym, któ-
rych oznaki już teraz są widoczne, np.: odwrót
od ryzyka. W efekcie Polacy będą chętniej od-
kładać swoje pieniądze lokatach bankowych.
Tymczasem szansa na zyski w długim hory-
zoncie czasowym jest większa w przypadku
funduszy inwestycyjnych.

– Polacy będą odkładać kluczowe decy-
zje dotyczące ich finansów, albo nie będą ich
wcale podejmować. To niedobrze, bo będą
znów przejadać swoje pieniądze, zamiast je

inwestować, i to w czasach, kiedy właśnie po-
winni to robić – mówi Fryderyk Karzełek.
– Z drugiej strony z pewnością zwiększy się
świadomość naszych rodaków, co do tego jak
działają mechanizmy finansowe. Klienci sta-
ną się bardziej wymagający, będą szukać po-
twierdzenia obietnic składanych przez nie-
pewne instytucje i przestaną nabierać się na
obietnice i „gwarancje” bez pokrycia – mówi
szef Polskiego Doradztwa Finansowego.

Dodaje też, że większa świadomość
klientów będzie stanowić wyzwanie zarówno
dla firm z sektora doradztwa finansowego, jak
i banków. Specjaliści tych firm będą musieli
posługiwać się dokładną i precyzyjną wiedzą.

Doradca to nie sprzedawca!
Zdaniem pierwszego polskiego money co-

acha jednym z problemów naszego rynku jest
także fakt, że za doradców finansowych po-
dają się nierzadko po prostu sprzedawcy jed-
nego produktu: czy to ubezpieczenia jednej,
konkretnej firmy, czy produktu banku, który
reprezentują. Tymczasem dobry doradca
powinien być przewodnikiem po świecie fi-
nansów, a nie przedstawicielem handlowym.
Jak rozpoznać, czy człowiek podający się za
doradcę finansowego rzeczywiście nim jest?
Profesjonalny doradca finansowy jest jak do-
bry lekarz: zanim postawi diagnozę, musi do-
kładnie zbadać pacjenta. Z całą pewnością nie
powinien przepisywać lekarstwa, na podsta-
wie jednego pytania. �

Po aferze Amber Gold
Polacy boją się o swoje
oszczędności
Afera Amber Gold podważyła zaufanie Polaków do firm z branży finansowej.
– To niedobrze, bo zamiast inwestować i bogacić się ludzie zaczną z powrotem 
przejadać swoje oszczędności – mówi Fryderyk Karzełek, money coach i prezes spółki
Polskie Doradztwo Finansowe. – Pozytywną stroną sytuacji jest to, że klienci stają się
teraz bardziej wymagający i bardziej świadomi. Szukają faktów, a nie obietnic – dodaje
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Co stanowi podstawę działalności Przed-
siębiorstwa Drogowo-Mostowego SA w Kra-
śniku?

– Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe
SA jest firmą z dużymi tradycjami. Powsta-
ło po przekształceniach z dawnego pionu
przedsiębiorstw państwowych, a dokładnie
z Rejonu Dróg Publicznych. Działo się to
w 1991 roku, a już w grudniu 1999 roku fir-
ma została przekształcona w spółkę akcyjną.
Kilka lat temu duży udział w spółce wykupi-
ły Kopalnie Dolomitu SA w Sandomierzu,
które są obecnie naszym głównym akcjona-
riuszem. Jest to o tyle ważne, że Kopalnie Do-
lomitu zajmują się wydobyciem materiałów
niezbędnych do realizacji prac drogowych.

Zajmujemy się modernizacją i budową
dróg, głównie samorządowych, oraz wyko-
nywaniem mostów o niewielkich gabary-
tach. Ponadto realizujemy duże przebudowy
przepustów trzyotworowych, ramowych,
a także o dużych średnicach. Cztery lata temu
na drodze Lublin–Warszawa, w Rykach, wy-
konaliśmy 15 takich dużych obiektów. Oprócz
robót czysto drogowych świadczymy też
usługi sprzętowo-transportowe oraz zajmu-
jemy się handlem materiałami budowlanymi,
które sami wytwarzamy, a więc masy bitu-
micznej. Sprzedajemy również pyły pozo-
stające po wysiewce masy bitumicznej, któ-
re ze względu na duży udział magnezu i wap-
na idealnie nadają się jako nawóz. Oferuje-
my też inne produkty, takie jak paliwo do sa-
mochodów czy piasek.

Firma dysponuje certyfikatem jakości.
Jakiego obszaru działań on dotyczy?

– Od kilku lat posiadamy wdrożony sys-
tem jakości według normy ISO 9001:2009,

a także Certyfikat Zakładowej Kontroli Pro-
dukcji 1454-CPD-280 w zakresie mieszanek
mineralno-asfaltowych uzyskany w 2011
roku. W zasadzie można powiedzieć, że cały
profil działalności jest certyfikowany. Co
więcej, jakość, terminowość wykonania robót,
rzetelność i fachowe podejście do inwestorów
są priorytetami w naszej działalności.

Z jakimi problemami muszą sobie radzić
firmy drogowe przy ubieganiu się o zamó-
wienia, a także w trakcie ich realizacji?

– Prawdziwą bolączką organizowanych
przetargów jest zaniżanie wysokości ofert po-
niżej opłacalności. Jeżeli zaoferowana cena
wynosi około 30 proc. kosztorysu inwestor-
skiego, to wydaje się, że taka oferta powinna
być w przetargu odrzucona. Niestety, zama-
wiający nie odrzucają takich ofert, a wręcz
przeciwnie – wybierają takich właśnie wyko-
nawców. Innym problemem są drastyczne
podwyżki cen asfaltu. W ubiegłym roku do-
tknęło nas aż 9 takich podwyżek. W ich re-
zultacie, roboty przyjęte w pierwszym półro-
czu, wykonywane były ze stratą w drugim pół-
roczu.

Realizacja prac na niedużych odcin-
kach – w przypadku dróg samorządowych –
pociąga za sobą wyższe koszty związane z ko-
niecznością transportu sprzętu z jednej bu-
dowy na drugą. Jak sobie z tym państwo ra-
dzą?

– Wykonywanie prac na drogach samo-
rządowych jest jednym z naszych najważ-
niejszych zadań. Uważamy, że głównie dzię-
ki tym zleceniom utrzymujemy się na rynku.
Faktycznie, na opłacalność małego zadania
może negatywnie wpływać zła organizacja ro-
bót. My do takich działań jesteśmy jednak
przygotowani kompleksowo. Posiadamy 20
własnych barakowozów przewoźnych, mamy
też ciągniki samochodowe niskopodwoziowe.
Chcąc zminimalizować koszty, przewozimy
za jednym razem układarkę wraz z innym po-
trzebnym sprzętem, natomiast po wykonaniu
zadania sprzęt ten przewożony jest na kolej-
ny odcinek. Logistykę organizowania robót
doprowadziliśmy więc do perfekcji.

Muszę też dodać, że takie małe roboty
mają swoje zalety. Szybko wykonane skutkują
tym, że następuje szybkie rozliczenie za ich
wykonanie. To wpływa pozytywnie na go-
spodarkę finansową spółki.

Na czym polegają główne różnice przy
realizacji prac dla dużych inwestorów, jak np.
GDDKiA, a mniejszych, tj. samorządów?

– Jeśli chodzi o inwestorów zarządzają-
cych wyższymi kategoriami dróg, takich jak

GDDKiA, to ich pracownicy mają dużą wie-
dzę, a także zaplecze, w postaci na przykład
Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, przez
co stanowią dla nas wzór do naśladowania.
Bardzo wysoko cenimy sobie współpracę
i transfer wiedzy z Oddziału Generalnej Dy-
rekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Lubli-
nie oraz z Wojewódzkiego Zarządu Dróg
w Lublinie.

U inwestorów samorządowych, takich jak
gminy i powiaty, tej wieloletniej wiedzy fa-
chowej trochę brakuje. Dlatego organizuje-
my specjalne spotkania na których przed-
stawiamy nowości techniczne, sposób pro-
wadzenia i wykonywania robót, a to wszyst-
ko połączone jest z prezentacją i pokazem
możliwości urządzeń.

My także musimy się na bieżąco do-
kształcać. Wszystkie wymagania i nowości
opracowane przez IBDiM są przez nas sys-
tematycznie wdrażane. Pracownicy samo-
rządów terytorialnych muszą natomiast sami
zabiegać o tę wiedzę, doskonalić się i uczyć.
Dlatego też wychodzimy z inicjatywą współ-
pracy i prowadzenia instruktarzu dla przed-
stawicieli jednostek samorządu terytorialne-
go.

Jak przedstawiają się perspektywy roz-
wojowe?

– Wydaje mi się, że przyszłość firmy ry-
suje się w optymistycznych barwach. Potęż-
ne przedsiębiorstwa, które wykonują duże pra-
ce drogowe, mają poważne kłopoty, jeśli
chodzi o zakup materiałów. Bardzo duże bu-
dowy trwają rok, a nawet dwa czy trzy lata.
Tak duże roboty, rozłożone w tak długim okre-
sie czasu, odciskają piętno na kondycji fi-
nansowej tych spółek. Znacznemu wydłuże-
niu ulegają wtedy płatności, a firmy muszą za-
ciągać kredyty na bieżącą działalność. Nasza
firma unika takich dużych, długotrwałych za-
dań, grożących koniecznością zadłużania
firmy. Natomiast poprzez inwestowanie i uno-
wocześnianie produkcji, zwiększanie dyscy-
pliny wykonania robót, uzyskujemy wysoką
ocenę inwestorów. W takiej sytuacji, kiedy
duże firmy zajmują się budową autostrad
i dróg szybkiego ruchu, widzimy przyszłość
dla naszej firmy w przebudowie dróg woje-
wódzkich i modernizacji istniejących dróg
gminnych i powiatowych. Myślę też, że za kil-
ka lat będziemy firmą wykonującą zadania
również przy dużych inwestycjach.

Rozmawiał Tomasz Rekowski

www.pdm.krasnik.pl
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Systematyczny rozwój
Rozmowa ze Zbigniewem Nastajem, prezesem zarządu 
Przedsiębiorstwa Drogowo-Mostowego SA w Kraśniku
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W ostatnim czasie rozwija się w mieście
infrastruktura sportowa. Proszę przybliżyć
najważniejsze informacje o inwestycjach.

– W Ząbkach mamy duże i silne trady-
cje sportowe, które są podtrzymywane i pie-
lęgnowane przez mieszkańców od 90 lat. Jako
przykład podam piłkarzy Dolcanu Ząbki
– jednej z trzech liczących się drużyn w wo-
jewództwie, poza Legią i Polonią. Jej spon-
sor dokłada wszelkich starań, by zespół do-
brze funkcjonował. A my, jako miasto, widząc,
że ma to przełożenie na zainteresowanie spor-
tem przez mieszkańców, postanowiliśmy za-
inwestować w infrastrukturę sportową. Wy-
budowaliśmy chyba najnowocześniejszy
obiekt na Mazowszu, usytuowany poza War-
szawą, który technicznie nazywa się trybuną,

a w rzeczywistości będzie wielofunkcyjnym bu-
dynkiem sportowo-kulturalnym. Na jednej
z zewnętrznych ścian ma faktycznie krytą try-
bunę, natomiast w środku, oprócz zaplecza
boisk i szatni, jest miejsce do uprawiania ta-
kich dyscyplin, jak: boks, fitness, szermierka,
sztuki walki. Znajdują się tam również po-
mieszczenia Miejskiego Ośrodka Kultury.
Wierzę, że ten obiekt będzie tętnił życiem.

Obok budowany jest basen sportowy
z częścią rekreacyjną i do odnowy biologicznej
oraz kortami do squasha, kręgielnią, częścią
gastronomiczną i parkingiem podziemnym.
Pragniemy, aby świadczenie takich kom-
pleksowych usług zintegrowało całe rodziny.

Jakie działania podejmuje samorząd
na rzecz rozwoju miasta w pozasportowych
obszarach?

– Intensywnie rozwija się pozostała in-
frastruktura. Uważam, że należymy do ści-
słej czołówki w Polsce, jeżeli chodzi o wydatki
inwestycyjne. Dużą rolę odgrywają tu środ-
ki z Unii Europejskiej. W ciągu ostatnich
trzech lat zainwestowaliśmy w miasto ponad
120 mln zł ze środków unijnych, co przekra-
cza dwukrotnie wielkość naszego budżetu.

Cieszy nas wysoki poziom oświaty w mie-
ście. A, jak wiadomo, przyszłość należy do dzi-
siejszej młodzieży. Na tyle będziemy konku-
rencyjni jako miasto, a także ogólnie jako kraj,
na ile dobrze będą wykształceni nasi miesz-
kańcy. To oni kiedyś staną się naszymi am-
basadorami.

Realizując codzienne zadania, staramy się
wybiegać w przyszłość. Rozwiązując proble-
my dzisiejsze, myślimy o wyzwaniach, które
mogą pojawić się w przyszłości. A to, czego
się podejmujemy, chcemy zrobić naprawdę
dobrze.

Rozmawiał Zbigniew Wawrzkowicz

www.zabki.pl

Inwestycje w jakość życia
Rozmowa z Robertem Perkowskim, burmistrzem Ząbek

Nowo wybudowana trybuna

– Ostatnie lata są dla Świnoujścia okresem wyjątkowym. Przede wszyst-
kim ze względu na skalę relizowanych inwestycji oraz dziań społecz-
nych, podejmowanych z myślą o wymiernych korzyściach, jakie
przyniosą przyszłym pokoleniom. Finansowanie tych inwestycji odbywa
się zarówno dzięki środkom z budżetu miasta, jak i pochodzącym z fun-
duszy zewnętrznych. W planach mamy głównie inwestycje w infra-
strukturę podnoszącą wartość terenów przeznaczonych do
zagospodarowania, w nowoczesne ciągi komunikacyjne oraz obiekty
użyteczności publicznej, poprawiające jakość życia w naszym mieście
nie tylko mieszkańcom, lecz także turystom i kuracjuszom. Nie bez zna-
czenia pozostaje fakt, że realizacja tych działań wpłynie na atrakcyjność
inwestycyjną Świnoujścia.
Cieszymy się, że dotychczas niezagospodrowane tereny po PPD i UR
Odra znalazły inwestorów. Zmotywowało to nas do podjęcia działań
związanych z utworzeniem w tym rejonie parku przemysłowego.
W efekcie powiększamy te tereny i przygotowujemy je pod potencjalne

inwestycje. Drugi tego typu park przemysłowy chcemy usytuować na
wyspie Uznam, gdzie posiadamy do zagospodarowania około 50 ha atrakcyjnego terenu wokół basenu Mulnik.
Myślę, że infrastruktura w Świnoujściu sprzyja biznesowym przedsięwzięciom. Jesteśmy miastem czterech granic. Powstające zakłady
usytuowane są w pobliżu Międzynarodowego Terminalu Promowego, łączącego Polskę ze Skandynawią, a także drogi krajowej Nr 3.
Połączenie lotnicze z Warszawą i Krakowem zapewnia lotnisko Heringsdorf-Świnoujście.
Ze swej strony dokładamy wszelkich starań, co myślę, że potwierdzą przedstawiciele firm, aby stworzyć sprzyjający klimat inwestycyjny,
a zrazem, aby te inwestycje zostały jak najszybciej zrealizowane. W Świnoujściu obowiązuje Uchwała Rady Miasta, zgodnie z którą in-
westorzy otrzymują atrakcyjne warunki do prowadzenia działalności, jak chociażby zwolnienie z podatku od nieruchomości czy pre-
ferencyjne warunki dzierżaw długoletnich.

Janusz Żmurkiewicz, Prezydent Miasta

Urząd Miasta Świnoujście
ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście, tel. 91 321 27 80, fax 91 321 59 95

sekretariat@um.swinoujscie.pl, www.swinoujscie.pl
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Konkurs promocyjny Lider Rynku
2012 Euro Leader, organizowany
przez INTERRES INTERNA-
TIONAL FAIR Sp. z o.o. i Forum

Liderów Polskich – organizację laureatów
konkursu, adresowany jest do wszystkich firm
działających w Polsce, niezależnie od wiel-
kości, formy organizacyjnej, prawnej czy
formy własności, jak również rodzaju pro-
wadzonej działalności. Zgodnie z regulami-
nem, inicjatywa stawia sobie za cel wyróż-
nienie i promocję firm, produktów oraz

usług o czołowej, ugruntowanej pozycji ryn-
kowej oraz innowacyjnych rozwiązań tech-
nicznych, technologicznych i organizacyjnych.
Dla laureatów jest to cenne potwierdzenie, że
przedsiębiorstwo obrało właściwą drogę roz-
woju i jest graczem rynkowym docenianym
przez środowisko biznesu, jak i producentem
lub usługodawcą cieszącym się zaufaniem
klientów. W uroczystej oprawie trzynastego
finału konkursu statuetki i dyplomy wręczy-
li zwycięskim firmom prowadzący galę Zyg-
munt Chajzer i Katarzyna Skrzynecka.

13. edycja konkursu, jak co roku, spośród
przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych
i usługowych wyłoniła liderów w trzech ka-
tegoriach: firma, produkt i usługa. Podsta-
wą ostatecznego werdyktu była ocena po-
równawcza konkurencyjnych zgłoszeń, do-
konana przez ekspertów według kryteriów uję-
tych w regulaminie. Metoda porównawcza
została przyjęta przez kapitułę jako najbar-
dziej obiektywna forma wyłaniania najlep-
szych firm, produktów i usług na krajowym
rynku. Jest ona oparta o szereg kryteriów, de-
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Rynek ma nowych liderów
Na gali finałowej w warszawskim hotelu Sheraton najlepsze podmioty 
odebrały statuetki Lidera Rynku i Euro Leadera wraz z dyplomami 
i certyfikatami. Tym samym opinia publiczna poznała firmy, które w codziennej 
działalności dbają o jakość i umiejętnie wyznaczają sobie kierunek rozwoju, 
dzięki czemu osiągają sukces. Choć tegoroczna rywalizacja dobiegła końca, 
to rynkowa cały czas trwa, a już teraz startuje XIV edycja konkursu

LIDER RYNKU
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LIDER RYNKU

cydujących o pozycji firmy, jej wynikach i ja-
kości oferty. Pod uwagę brane są miedzy in-
nymi takie czynniki, jak produktywność,
kreatywność, innowacyjność, oraz inne
aspekty istotne z punktu widzenia określo-
nej branży i profilu działalności, a w efekcie
zaliczane do kluczowych czynników sukce-
su.

Ocena w poszczególnych kategoriach
kładzie nacisk na różne elementy, które prze-
sądzają o rynkowym sukcesie. I tak: w kate-
gorii firma o wyniku oceny decydują osią-
gnięcia ekonomiczne firmy, w kategorii pro-
dukt – walory jakościowe, technologiczne
i rynkowe wyrobu (przy uwzględnieniu ca-
łościowych efektów działalności firmy), na-
tomiast w przypadku kategorii usługa klu-
czowa jest jakość zgłoszonej usługi, jak rów-
nież efekty rynkowe oraz referencje klientów
i kontrahentów (z uwzględnieniem ogól-
nych wyników działalności firmy).

W przypadku wygranej nagrodą jest nie
tylko statuetka i związany z nią prestiż, lecz
także nagłośnienie medialne i prawo do po-
sługiwania się tytułem Lidera oraz godłem
promocyjnym i certyfikatem, co może okazać
się pomocnym narzędziem podnoszącym sku-
teczność prowadzonych przez firmę działań
marketingowych, a te, jak wiadomo, są nie bez
znaczenia w kontaktach handlowych, pozy-
skiwaniu klientów i wypracowywaniu do-
chodów.

Ponadto przywilejem, jaki zyskują lau-
reaci konkursu, jest członkostwo w Forum
Liderów Polskich – organizacji dotychcza-
sowych edycji Lidera Rynku, posiadającej
status niezależnego klubu biznesu. Jego
zadaniem jest promocja laureatów oraz
dbałość o rozwój i prestiż konkursu, a tak-
że propagowanie zasad etyki biznesu i do-

brych obyczajów kupieckich. Dodatkowo
konkurs lider rynku pobudza ducha rywali-
zacji rynkowej, co na konkurencyjnym ryn-
ku jest niezwykle ważne. Poddając się oce-
nie porównawczej, firmy dają wyraz swego
dążenia do budowania trwałej przewagi
rynkowej i silnej, stabilnej, wartościowej
marki. �

Aktualnie Katowicka Spółdzielnia
Mieszkaniowa realizuje w Katowi-
cach inwestycję mieszkaniową pod
nazwą „Rekreacyjna Dolina – Mały

Staw”, według wybranego w drodze konkursu
projektu dr. hab. Jana Pallado. Jest to pięk-
nie położony kompleks mieszkaniowy z miej-
scami postojowymi w garażu podziemnym,
znajdujący się w sąsiedztwie Katowickiego
Parku Leśnego oraz Doliny Trzech Stawów.
Charakteryzuje się wysokim stopniem funk-
cjonalności oraz nowoczesnymi rozwiąza-
niami. Spółdzielnia przygotowuje także ko-
lejne projekty mieszkaniowe i infrastrukturalne,
w tym budowę parkingu wielopoziomowego
na Osiedlu im. J. Kukuczki przy ul. Podha-
lańskiej (600 miejsc postojowych).

Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa
oferuje do sprzedaży bądź najmu zarówno
nowe mieszkania w dwóch budynkach wie-

lorodzinnych przy ul. Boh. Monte Cassino 24
i 26 w Katowicach (Os. Zawodzie) oraz
w domkach jednorodzinnych przy ul. Twar-
dej w Katowicach (Os. „Świerkowe”), jak

i z ruchu ludności (w formie przetargowej lub
w obrocie wtórnym – w pośrednictwie).

Spółdzielnia, dążąc do obniżenia przy-
szłych kosztów utrzymania budowanych nie-
ruchomości, stosuje najwyższe, ale spraw-
dzone technologie, przemyślane rozwiązania
i ciekawe pomysły, co zapewnia wysokie po-
czucie komfortu i bezpieczeństwa.

Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa
poza stałym dążeniem do utrzymania wyso-
kiego poziomu usług związanych z zarzą-
dzaniem istniejącym zasobem mieszkalnym,
organizuje też wiele ciekawych imprez zmie-
rzających do integracji mieszkańców. Ponadto
proponuje różnorodne formy miłego spę-
dzania wolnego czasu, zdobywania nowych
umiejętności oraz stwarza warunki dla roz-
woju indywidualnych pasji i zainteresowań.

www.ksm.katowice.pl

55 lat tradycji i doświadczeń
Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa od 55 lat, tj. od 1957 roku, prowadzi 
swą działalność statutową w obszarze budownictwa mieszkaniowego, 
gospodarki zasobami mieszkaniowymi i działań społeczno-kulturalno-oświatowych,
mając stały, zauważalny wkład w rozwój miasta Katowice

Rekreacyjna Dolina – Mały Staw

Obecnie zasoby Spółdzielni stanowią:
• 342 budynki wielorodzinne, 
• 12 domków jednorodzinnych,
• 28 pawilonów handlowo-usługowych,
• 1837 garaży wbudowanych i wolno 

stojących.
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Istotnym obszarem działalności Insty-
tutu, obejmującej takie dyscypliny jak mi-
krobiologia techniczna i mikrobiologia
żywności, inżynieria komórkowa, inży-

nieria procesowa, chemia i biochemia, tech-
nologia żywności oraz żywienie człowieka
i dietetyka, są badania służące opracowywaniu
i akredytowaniu nowych metod analitycznych
z zakresu jakości i bezpieczeństwa żywności,
identyfikacji zanieczyszczeń, dozwolonych
i niedozwolonych substancji dodatkowych
w żywności.

Ważną rolę w działalności Instytutu od-
grywa Kolekcja Kultur Drobnoustrojów Prze-
mysłowych, od 1984 roku należąca do Eu-
ropean Culture Collections’ Organization
(ECCO), której celem jest współpraca na-
ukowa europejskich kolekcji przechowujących
drobnoustroje. Kolekcja należy też do World
Federation for Culture Collection. Od grud-
nia 2000 ma uprawnienia Międzynarodowego
Organu Depozytowego, nadane przez World
Intelectual Property Organization (WIPO),
a od 2005 roku jest członkiem Krajowej Sie-
ci Bioróżnorodności, która należy do Global
Biodiversity Information. Kolekcja Kultur
Drobnoustrojów z uwagi na zakres i liczbę
przechowywanych szczepów jest jedynym,
unikatowym miejscem badawczym tego typu
w Polsce, gdzie mikroorganizmy przecho-
wywane są ex situ, w warunkach zapewnia-
jących im niezmienność cech.

Nowoczesny sprzęt analityczny jest wy-
korzystywany do monitorowania jakości su-
rowców roślinnych i zwierzęcych, w tym do
badania zawartości metali ciężkich, miko-
toksyn, pozostałości pestycydów, trwałych
związków organicznych, obecności GMO
oraz do badania zafałszowań żywności.
Techniki chromatografii gazowej i cieczowej
połączone ze spektrometrią mas są ponad-
to podstawą do kreowania jakości senso-
rycznej nowych produktów oraz doskonale-
nia technologii wyrobów tradycyjnych, funk-
cjonalnych i prozdrowotnych. Metody badań
i wykonywanych analiz w tym zakresie są
akredytowane przez Polskie Centrum Akre-
dytacji.

W Zakładzie Technologii Fermentacji
Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-
Spożywczego w wyniku badań nad bioróż-
norodnością i biotechnologicznym wyko-

rzystaniem bakterii fermentacji mlekowej
w doskonaleniu jakości żywności i pasz opra-
cowano skład nowej generacji preparatów bak-
teryjnych, przeznaczonych do kiszenia pasz,
warzyw oraz preparatów probiotycznych dla
młodych zwierząt, a następnie uruchomiono
ich produkcję w skali półtechnicznej.

Szczepy bakterii fermentacji mlekowej
wchodzące w skład preparatów zostały wy-
izolowane ze środowisk naturalnych polskiego
ekosystemu, nie są modyfikowane genetycz-
nie i odznaczają się cechami antagonistycz-
nymi w stosunku do drobnoustrojów pato-
gennych. Wszystkie wymienione szczepy są
identyfikowane i charakteryzowane metoda-
mi biologii molekularnej oraz zdeponowane
w Przemysłowej Kolekcji Kultur IBPRS.

Innowacyjność rozwiązań opracowa-
nych produktów i technologii ich wytwarza-
nia została udokumentowana dziesięcioma
patentami i pięcioma zgłoszeniami patento-
wymi oraz potwierdzana licznymi nagroda-
mi i medalami przyznanymi na Międzyna-
rodowych Wystawach Innowacji, Wynalaz-
ków, Nowych Technik i Produktów w Bruk-

seli, Genewie, Norymberdze, Paryżu, Se-
wastopolu, Moskwie, Leningradzie, Seulu
i Kuala Lumpur.

W 2009 roku zespół pracowników ba-
dawczych i inżynieryjno-technicznych In-
stytutu został uhonorowany Nagrodą Mini-
stra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za uruchomie-
nie linii produkcji preparatów bakteryjnych
i specjalne osiągnięcia badawcze na rzecz roz-
woju postępu w rolnictwie. 

W tym roku po raz kolejny IBPRS został
uznany za wiodącą w Polsce firmę w zakre-
sie prowadzenia prac naukowych, obejmu-
jących biotechnologię i technologię rolno-
spożywczą, a grupa biopreparatów do ki-
szenia pasz i probiotycznych przyporządko-
wana do najlepszych w Polsce produktów
w ramach konkursów „Lider Rynku” i „Euro
Lider Rynku”.

www.ibprs.pl
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Od badań do sukcesu
Przedmiotem działalności Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego 
są prace naukowe, rozwojowe i wdrożeniowe w zakresie biotechnologii 
i technologii rolno-spożywczej. O ich powodzeniu i wymiernych efektach 
najlepiej świadczą przyznawane nagrody, w tym zdobyte w latach 2010–2012 
tytuły „Lidera Rynku” i „Euro Lidera Rynku” dla firm i produktów

LIDER RYNKU

Siedziba Instytutu w Warszawie

Innowacyjność rozwiązań opracowanych 
produktów i technologii ich wytwarzania została
udokumentowana wdrożonymi patentami 
i zgłoszeniami patentowymi



Są państwo laureatem konkursu Lider
Rynku 2012 jako najlepsza firma w Polsce
w zakresie logistyki, spedycji kolejowej,
usług intermodalnych, agencji celnych. Co
decyduje o tak wysokiej pozycji firmy?

– Pozycję na rynku oraz zaufanie klien-
tów buduje się latami. Cargosped, jako spół-
kę z Grupy PKP Cargo Logistics, na pod-
stawie decyzji zarządu PKP Cargo przezna-
czono do obsługi przewozu kontenerów.
Przejmując organizacje biznesowe Intermo-
dal i Terminale,w ciągu dwóch lat osiągnęli-
śmy pozycję lidera. Udział Cargosped w kra-
jowym kolejowym transporcie kontenerów
szacuje się na około 65 proc. Wyniki po-
twierdzają słuszność przyjętej przez spółkę
strategii oraz profesjonalizm i skuteczność jej
wykonania. Rynek krajowy jest bogatszy o rze-
telnego, sprawdzonego partnera świadczącego
pełen zakres usług logistycznych w sektorze
kolejowych przewozów intermodalnych. Licz-
ba odbiorców stale rośnie. Z satysfakcją
możemy stwierdzić, że daliśmy radę. Myślę,
że nie byłoby to możliwe bez ogromnego za-
angażowania w cały proces naszego zespo-
łu pracowników.

Lider Rynku to nie jedyny konkurs,
w którym uhonorowano państwa za usługi
intermodalne. W czym tkwi potencjał tego
typu przewozów?

– Rynek przyjął ofertę Cargospedu z za-
interesowaniem. Co więcej, starania firmy zo-
stały docenione przez organizacje branżowe
i biznesowe. W 2011 roku Cargosped odebrał
pierwszą nagrodę w V edycji konkursu „Li-
der Transportu Szynowego” w kategorii lo-
gistyka i spedycja. Business Centre Club uznał
z kolei, że Cargosped zasłużył na Medal Eu-
ropejski za usługi intermodalne, zaś kapitu-
ła programu konsumencko-gospodarczego
Solidna Firma uhonorowała Cargosped ty-
tułem „Solidnej Firmy 2011” za terminowe re-
gulowanie zobowiązań oraz poszanowanie
ekologii i praw konsumenta. Połączenie do-
świadczenia spedycyjnego i umiejętności or-
ganizowania transportu kolejowego pozwo-
liło zbudować ofertę kompleksową, skutecz-
ną i konkurencyjną. Cargosped oferuje usłu-
gę, której podstawowym składnikiem jest
kolejowa logistka intermodalna. Spółka pro-
jektuje i dostarcza rozwiązania logistyczne,
gwarantując najwyższą jakość w każdym
elemencie łańcucha dostaw. Proces jest pla-
nowany indywidualnie, przy zapewnieniu

odpowiednich narzędzi i zasobów dostoso-
wanych do oczekiwań rynku, a zarazem
nadzorowany na każdym etapie, zarówno
w ruchu, jak i podczas pobytu jednostek w ter-
minalach, tak lądowych, jak i portowych. Czy
warto inwestować w rozwój przewozów in-
termodalnych? Odzew klientów na przyjętą
przez Cargosped strategię nie pozostawia wąt-
pliwości. To słuszna droga.

Jakim działaniom będą podporządko-
wane najbliższe lata?

– Plan zakłada utrzymanie pierwszego
miejsca. Cargosped będzie też intensywnie
pracował nad dalszym rozwojem działalno-
ści na rynkach międzynarodowych i popra-
wą pozycji w polskich portach morskich,
szczególnie w Gdyni i Gdańsku. Chcemy roz-
wijać się na rynkach międzynarodowych,
zwłaszcza na Zachodzie, Południu, Wscho-
dzie, w relacjach eksport/import, tranzyt.
Codziennie uruchamiamy około 20 pociągów
intermodalnych. Sieć połączeń obejmuje
cały kraj i coraz szerzej wykracza poza jego
granice. Ponadto Cargosped chce aktywnie

uczestniczyć w łańcuchu przewozów konte-
nerów z Dalekiego Wschodu do Europy Za-
chodniej z wykorzystaniem Magistrali Trans-
syberyjskiej. W relacjach transkontynentalnych
między Europą i Azją najlepszą alternatywą
dla przewozów morskich jest transport kole-
jowy, ale w porównaniu z przewozami dro-
gą morską realizacja przewozów koleją z Da-
lekiego Wschodu do Europy jest organiza-
cyjne, prawnie i technicznie bardzo skom-
plikowana. Np. droga przewozu kontenera
z Chin do Polski wiedzie przez Mongolię, Ro-
sję, Białoruś, co wymaga zaangażowania wie-
lu podmiotów, dwukrotnego przeładun-
ku kontenerów ze względu na różną szero-
kość torów i zmiany prawa przewozowego
z SMGS na CIM. To przekłada się na wyż-
szą cenę. Firma nieustannie dąży do uspraw-
nienia tego procesu i uczynienia przewozów
kolejowych bardziej konkurencyjnymi. Pra-
cujemy także nad kilkoma nowymi projekta-
mi inwestycyjnymi. Pierwszą z trzech sfina-
lizowanych w tym roku inwestycji było otwar-

cie 17 lutego terminala przeładunkowego
w Gądkach. W lipcu zakończyliśmy dwie ko-
lejne. Zwiększona została powierzchnia skła-
dowo-manipulacyjna na terminalu Gądki, co
pozwala na obsługę do 4 par pociągów na
dobę i bezpośrednio przekłada się na zwięk-
szenie rocznego potencjału przeładunkowe-
go do poziomu ok. 100 tys. TEU. Dzięki in-
westycji potencjalna przepustowość terminala
zwiększona została o 30 proc. Ostatnio spół-
ka zakupiła 50 nowoczesnych naczep konte-
nerowych przeznaczonych do obsługi naszych
kluczowych klientów w ramach usługi Last
mile. Pozwala to na jeszcze lepsze planowa-
nie i zarządzanie łańcuchem dostaw. Jeste-
śmy na etapie przygotowania nowoczesnego
systemu IT, optymalizującego zarządzanie
procesami oraz pracą na naszych terminalach.
Cele mamy ambitne, ale nie chcielibyśmy
zdradzać zbyt dużo.

Rozmawiała 
Dorota Babkiewicz

www.cargosped.pl

Obraliśmy 
słuszną drogę
Rozmowa z Bogusławem Ney, prezesem Cargosped Sp. z o.o.

Czy warto inwestować w rozwój przewozów 
intermodalnych? Odzew klientów na przyjętą 
przez Cargosped strategię nie pozostawia 
wątpliwości. To słuszna droga
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Certyfikat Firma Roku 2011 jest
wyróżnieniem przyznawanym fir-
mom za ich osiągnięcia i wyzna-
czanie nowych standardów na

wyspecjalizowanym rynku, na którym funk-
cjonują. Laureaci są wyłaniani z uwzględ-
nieniem takich kryteriów, jak dotychczasowy
dorobek, pozycja rynkowa, wkład w rozwój
rynku branżowego oraz uzyskane wyróżnie-
nia. Do kluczowych czynników weryfikujących
zgłoszone podmioty należą: rekomendacje
partnerów handlowych, wyniki badań mar-
ketingowych oraz raporty inspektorów wo-
jewódzkich.

– Konkurs Firma Roku spotyka się z co-
raz większym zainteresowaniem środowiska
branżowego. Jesteśmy mile zaskoczeni fre-
kwencją, która przyniosła w tym roku kilka-
set zgłoszeń. To ogromny sukces, który po-
kazuje, jak wiele firm w Polsce świadomie in-
westuje we własny rozwój. Konkurs Firma
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Certyfikaty 
Firma Roku 2011 rozdane
12 lipca bieżącego roku w Hotelu Marriott w Warszawie odbyła się uroczysta 
gala, podczas której ogłoszono laureatów konkursu branżowego Firma Roku 2011. 
Nagrody rokrocznie przyznaje Centralne Biuro Certyfikacji Krajowej 
wyróżniającym się podmiotom gospodarczym, operującym na krajowym rynku

FIRMA ROKU 2011

• ADH Soft Sp. z o .o. z Warszawy
• CaseTech Polska Sp. z o.o. z Legnicy
• Delphia Yachts Kot Sp. j. z Olecka
• Dental Service Sp. j. z Warszawy
• Drewno Centrum Sp. z o.o. z Warszawy
• EKOM Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Komunalnej w Nysie
• G4 Garage Sp. z o.o. z Wrocławia
• GNOM Sp. z o.o. z Łodzi
• Lokum Deweloper SA z Wrocławia
• Multi Ice Radosław z Białegostoku
• Okulus Sp. z o.o. z Kalisza
• PHU Building Bulls Sp. z o.o. z Warszawy
• Polska Grupa Merchandisingowa 

z Wrocławia
• Punto Pruszyński z Michałowice
• Remo-Kotły Malita z Warszawy
• Samodzielny publiczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej Wojewódzka Stacja 
Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku

• TENEX Sp. z o.o. z Raszyna

• WAPECO Sp. z o.o. z Warszawy (Firma 
Roku 2011 oraz Odkrycie Roku 2011)

• Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami
„MZO” SA z Ostrowa Wielkopolskiego

• Biuro Ochrony Osób i Mienia „Persona” 
z Wołomina

• Conkret Trejderowscy Sp. j. z Kowalewa 
Pomorskiego

• Coty Polska Sp. z o.o. z Warszawy
• Finco Stal Serwis Sp. z o.o. z Nowej 

Bukówki
• Profesjonalne Centrum Ogrodnicze FHU 

Antenpol z Katowic
• ROLMIĘS Baniak Kras Sp. j. z Ciężkowic
• SITA Zakład Oczyszczania Miasta SA 

z Bielsko Białej
• TAMEX Obiekty Sportowe SA z Warszawy
Wyróżnienia specjalne
• Eveline Cosmetics
• MHS II Hydraulika Siłowa Elżbieta Mikulska
• MHS Serwis Mikulski Hydraulika Siłowa

Laureaci konkursu Firma Roku 2011

Lista laureatów konkursu Firma Roku 2011:

Fot. KASIA SAKS (2)
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Roku 2011 jest formalnym potwierdzeniem
rzetelności i innowacyjności działań, podej-
mowanych przez przedsiębiorstwa w da-
nym roku i latach poprzedzających – infor-
muje Marcin Andrzejewski, dyrektor pro-
gramowy Centralnego Biura Certyfikacji
Krajowej, przedstawiciel organizatora kon-
kursu.

Nominacje przyznaje kapituła konkursu,
złożona ze specjalistów na bieżąco monito-
rujących zmiany zachodzące w przestrzeni
biznesowej naszego rynku. Do konkursu
można zgłosić się także samodzielnie. Każ-
da firma biorąca udział w procesie certyfikacji,
musi posiadać i przedstawić rekomendację
swoich partnerów handlowych, wykazać
rozwój. Centralne Biuro Certyfikacji Krajo-
wej nieustannie podejmuje nowe wyzwania,
mające na celu wybranie elity polskich pod-
miotów gospodarczych, z różnych branż.
– Zależy nam przede wszystkim na daniu
szansy na wyróżnienie nie tylko gigantom kra-
jowego rynku, ale i mniejszym, często ro-
dzinnym firmom – mówi Marcin Andrze-
jewski.

Gala była doskonałą okazją do uhono-
rowania najlepszych przedsiębiorców oraz wy-
miany doświadczeń w gronie specjalistów.
Biorąc pod uwagę coraz większą konkuren-
cyjność na krajowym rynku, posiadanie cer-
tyfikatu potwierdzającego rzetelność podej-
mowanych działań to klucz do sukcesu. �

Centralne Biuro Certyfikacji Krajowej od niemal 5 lat realizuje swój cel, jakim jest
wspieranie rozwoju polskich przedsiębiorstw. Godła Polish Product przyznaje fir-
mom, produktom i usługom w postaci certyfikatu w pięciu kategoriach: Firma Roku,
Produkt Roku, Odkrycie Roku, Produkt ProEco, Hotel Roku. Ponadto wręczana jest
także Statuetka Polish Exclusive oraz kryształowa statuetka Business Woman
Roku.

Marcin Andrzejewski dyrektor programowy CBCK, z przedstawicielkami firmy Eveline
Cosmetics: Anną Rolf-Smuniewską i Agnieszką Nierychlewską

Wizyta u stomatologa zwykle jest od-
kładana, ze względu na towarzyszący jej
strach, do ostatniej chwili. Jak należy wal-
czyć z tym negatywnym nastawieniem pa-
cjentów oraz podnosić ich poczucie komfortu
i bezpieczeństwa na fotelu dentystycznym?

– W klinice Dental Service wdrożyliśmy
dwa sposoby projektowania uśmiechu bez
lęku i strachu. Pacjenci, którzy pierwszy raz
przekraczają nasze progi, mogą skorzystać
z programu „stomatologii pierwszego kon-

taktu”. Podczas pierwszego spotkania lekarz
dentysta poznaje potrzeby i oczekiwania pa-
cjenta, odpowiada na pytania, przedstawia in-
dywidualny plan leczenia i możliwe rozwią-
zania. Dla pacjentów odczuwających lęk
przed dentystą taka wizyta jest świetnym spo-
sobem na miłe i bezstresowe spotkanie
adaptacyjno-zapoznawcze.

Wyniki przeprowadzonych badań po-
twierdzają, że 75 proc. pacjentów boi się strzy-
kawki i uczucia rozpierania podczas poda-
wania znieczulenia. W naszej klinice pa-
cjent może wybrać znieczulenie bez użycia
strzykawki, podawane za pomocą specjalnego
urządzenia komputerowego Wand. Dodat-
kową zaletą tego rodzaju znieczulenia jest brak
uciążliwego odrętwienia wargi i policzka po
zakończonej wizycie.

Co składa się na renomę wyspecjalizo-
wanej kliniki dentystycznej, uznanej za Fir-
mę Roku 2011, i zaufanie pacjentów w cza-
sach dużej konkurencji i w konsekwencji nie-
łatwego wyboru, przed jakim stają pacjen-
ci?

– 17-letnia tradycja kliniki Dental Servi-
ce, odpowiedzialny i wykwalifikowany per-

sonel oraz zadowolenie pacjentów dają nam
powody do dumy i satysfakcji. Naszymi pa-
cjentami opiekuje się zespół konsultujących
się wzajemnie lekarzy, dzięki czemu każdy
z nich otrzymuje indywidualnie dobrane do
jego potrzeb rozwiązanie problemu. Ta me-
toda pozwala również na monitorowanie pra-
cy lekarza na każdym etapie leczenia.

Jak ważne w prosperowaniu kliniki jest
zróżnicowanie oferty, aby łączyła troskę
o zdrowie i estetykę, a pacjenci mogli liczyć
na profesjonalne leczenie oraz piękny
uśmiech?

– Zespół lekarzy Dental Service składa się
ze specjalistów ze wszystkich możliwych
dziedzin stomatologii. Dzięki temu nasi pa-
cjenci mogą w jednym miejscu wyleczyć
kompleksowo wszystkie schorzenia jamy
ustnej, począwszy od skomplikowanych za-
biegów chirurgicznych, poprzez typowe le-
czenie i zabiegi higieniczne, a skończywszy
na poprawie estetyki i bieli zębów.

Rozmawiała Magdalena Szczygielska

www.dentalservice.pl

Mamy powody do dumy
Rozmowa z Anną Orlińską, prezes kliniki Dental Service
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Za nami gala rozdania certyfikatów
Firma Roku 2011. Jak ocenia pan ostatnią
edycję konkursu?

– To była bardzo udana edycja, zarów-
no pod względem ilości zgłoszeń, których od-
notowaliśmy kilkaset, jak i zaangażowania
firm, które zdecydowały się poddać ocenie.

Proces certyfikacji jest bardzo restrykcyjny,
przedsiębiorstwo musi wykazać się rzetelną
dokumentacją swoich osiągnięć, przedstawić
rekomendacje partnerów biznesowych. Po-
nadto inspektorzy wojewódzcy przeprowa-
dzają szczegółowy wywiad środowiskowy, aby
potwierdzić stan wdrożeń zadeklarowanych
przez firmy innowacji.

Tegoroczni laureaci to śmietanka pol-
skiego biznesu. Bardzo się cieszę, że mogli-
śmy uhonorować ich działania podczas uro-
czystej gali w gronie specjalistów i liderów
branży. Oprócz dużych przedsiębiorstw na-
grody odebrały także mniejsze firmy rodzin-
ne, co daje nam szczególną satysfakcję.

Firma Roku to nie jedyny certyfikat przy-
znawany przez Centralne Biuro Certyfika-
cji Krajowej. Jakie jeszcze konkursy i dla ja-
kich gałęzi rynku państwo realizują?

– Certyfikaty „Polish Product” przyzna-
jemy firmom, produktom i usługom w pięciu
kategoriach: „Firma Roku”, „Produkt Roku”,
„Odkrycie Roku”, „Produkt ProEko” oraz
„Hotel Roku”. Wszystkie nagrody stanowią
potwierdzenie rzetelności i innowacyjności
działań podejmowanych przez firmy w ostat-
nim roku oraz latach poprzedzających. Ze
względu na specyfikę branży za każdym ra-
zem kryteria oceny i proces certyfikacji są nie-
co inne.

Nasze konkursy adresujemy do wielu ga-
łęzi rynku – od branży hotelarskiej, budow-
lanej, deweloperskiej po kosmetyczną. Polskie
firmy dbają o swoją renomę i nie boją się oce-
ny. Z roku na rok zgłoszeń przybywa.

Jakie firmy najchętniej inwestują w cer-
tyfikację?

– W ubiegłym roku dużą liczbę zgłoszeń
odnotowaliśmy w konkursie adresowanym do
branży hotelarskiej. Wyróżnienie certyfikatem
„Hotel Roku” ma na celu wskazanie najlep-
szych obiektów, spełniających wymogi danej
kategorii hotelarskiej. Poza dostarczeniem wy-
maganego pakietu dokumentów, na podsta-
wie których dochodzi do wstępnej weryfika-
cji, w procesie certyfikacji przeprowadzana jest

wizytacja zgłoszonych obiektów. W tym roku
planujemy także kolejne edycje konkursów ad-
resowanych do branży deweloperskiej i ban-
kowej, które cieszą się największą popular-
nością.

Oprócz przedsiębiorców nagradzacie
państwo także produkty?

– To prawda. Polskie produkty i usługi są
wysokiej jakości i nie odbiegają od norm eu-
ropejskich. Chcemy, aby każdy, kto dobrze wy-
konuje swoją pracę, mógł być za nią doce-
niony.

Produkty certyfikujemy w trzech katego-
riach. „Produkt Roku” to nagroda dla arty-
kułu, którym szczyci się firma lub dla flago-
wego wyrobu danej marki. Powinien być to
produkt selektywny, wysokiej jakości, posia-
dający unikalne atrybuty cenione przez kon-
sumentów.

Certyfikat „Odkrycie Roku” jest przy-
znawany zarówno firmom, jak i produktom.
Ma na celu promocję innowacyjnych kon-
cepcji oraz metod ich wdrażania do realiza-
cji. Starania o ten typ certyfikatu muszą być
poparte przejrzystą dokumentacją, potwier-

dzającą oryginalność i unikalność zastoso-
wanych rozwiązań.

W kategorii „Produkt ProEko” nagra-
dzany jest specyficzny produkt spełniający
określone kryteria proekologiczne.

CBCK swoją ideę opiera na promocji
polskiego biznesu. Czy również dla zagra-
nicznych inwestorów przewidziano możli-
wość udziału w procesie certyfikacji?

– Rzeczywiście, wspieranie rozwoju
przede wszystkim krajowych przedsiębiorców
jest naszym głównym celem. Niemniej jednak,
dajemy szansę także zagranicznym mar-
kom. Statuetka „Polish Exclusive” to presti-
żowe wyróżnienie, przyznawane najlepszym
polskim i zagranicznym markom w dwóch
kategoriach: „Ekskluzywna Polska Marka”
i „Ekskluzywna Zagraniczna Marka dostęp-
na na polskim rynku”. 

Kto może ubiegać się o tę drugą statu-
etkę?

– „Ekskluzywna Zagraniczna Marka do-
stępna na polskim rynku” to certyfikat przy-
znawany firmom o obcym kapitale, posia-
dającym przedstawicielstwa na terenie Polski
i oferującym tutaj bezpośrednią sprzedaż swo-
jego asortymentu czy usług. 

Czy każda firma może zgłosić się do pań-
stwa konkursów?

– Procedura nominacji jest prosta. Każ-
dy konkurs jest ogłaszany na naszej stronie
internetowej www.certyfikacjakrajowa.pl – od
tego momentu trwa proces rejestracji zgło-
szeń i kandydatur. Część firm nominuje ka-
pituła konkursu, bazując na danych rynko-
wych. Przedsiębiorcy mogą także osobiście
zgłaszać swoje kandydatury do udziału
w procesie certyfikacji. Każde zgłoszenie
jest szczegółowo rozpatrywane i kwalifiko-
wane – lub nie – do udziału w danym kon-
kursie.

Proszę zdradzić najbliższe plan.?
– Już wkrótce wystartują konkursy Firma

Roku 2012 w kategoriach: „Salon Ślubny”,
„Sala Bankietowa”, „Fitness”, „Gabinet Re-
habilitacji”, „Sanatorium”, „Producent zdro-
wej żywności” i „Producent suplementów die-
ty”. Pracownicy naszego biura chętnie udzie-
lają wszelkich informacji i pomagają w szyb-
ki i prosty sposób przejść przez proces cer-
tyfikacji. Zapraszam w ich imieniu do kon-
taktu.

Rozmawiał Piotr Danilczuk

Polskie firmy dbają o swoją
renomę i nie boją się oceny
Rozmowa z Marcinem Andrzejewskim, dyrektorem 
programowym Centralnego Biura Certyfikacji Krajowej
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Od 1993 roku Zakład prowadzi se-
lektywną zbiórkię odpadów opa-
kowaniowych, a od 2003 roku re-
alizuje program segregacji odpa-

dów opakowaniowych „u źródła” – u klien-
tów indywidualnych. Od 2001 roku ze szpi-
tali, przychodni, gabinetów lekarskich, ko-
smetycznych i weterynaryjnych odbierane są
odpady medyczne i weterynaryjne. Od 2005
roku zbiórką objęty został także zużyty sprzęt
elektryczny, elektroniczny i odpady wielko-
gabarytowe. Ponadto Zakład przyjmuje zle-
ceniowo do zagospodarowania odpady nie-
bezpieczne i inne niż niebezpieczne.

ZOiGO MZO SA systematycznie się roz-
wija. W ostatnim dziesięcioleciu dokonał
całkowitej modernizacji sprzętu. Wysłużone
Stary i Jelcze zastąpiono nowoczesnymi
MAN-ami i Iveco, zakupiono prasy mecha-
niczne, zainstalowano linię sortowniczą oraz

mobilny przesiewacz bębnowy. Aktualnie
firma jest w trakcie budowy Zakładu Zago-
spodarowania Odpadów. Hala sortowni od-
padów opakowaniowych, będąca jednym
z elementów ZZO, uzyskała tytuł „Mistera
Budownictwa” Wielkopolski Południowej.
Zakład wiele uwagi poświęca edukacji eko-
logicznej. Pogadanki i ekolekcje, zbiórki ma-

kulatury, puszek czy baterii, konkursy pla-
styczne, patronowanie turniejom międzysz-
kolnym to niezliczona ilość spotkań przybli-
żających młodzieży problematykę odpadową
oraz promujących zachowania proekolo-
giczne. W 2010 roku na terenie składowiska
odpadów powstała ścieżka edukacyjna „eM-
ZOludka”.

Zakład kompleksowo zagospodarowuje
odpady, organizując systemy ich gromadze-
nia, usuwania, przetwarzania i składowania
wraz z zabiegami rekultywacyjnymi i eduka-
cyjnymi – nie tylko neutralizuje pozostałości
cywilizacyjne, ale także rewitalizuje dewa-
stowane wcześniej środowisko naturalne.
Opieką objęto odpady na obszarze kilkuna-
stu gmin. ZOiGO MZO SA posiada kilka-
dziesiąt tysięcy klientów.

www.mzo.com.pl

Kompleksowe działania
Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami MZO SA w Ostrowie Wielkopolskim 
w obecnej formie prawnej funkcjonuje od 1998 roku, jednak pierwsze wzmianki 
o nim pochodzą z roku 1950. Zdobyte na przestrzeni lat doświadczenie 
skutkuje dziś wysoką pozycją, potwierdzoną certyfikatem „Firma Roku 2011”

Zostali państwo laureatem konkursu Fir-
ma Roku 2011. Co pani zdaniem spotkało się
z najwyższym uznaniem kapituły konkur-
sowej?

– Kapituła dostrzegła najprawdopo-
dobniej zmiany, jakie dokonują się w naszej
spółce, polegające na umiejętnym przenie-
sieniu wzorców i wartości z doświadczeń kor-
poracyjnych na grunt rodzimego biznesu, pra-
cę nad wartościami firmy oraz właściwe de-
legowanie zadań i stawianie na odpowie-
dzialność. Bardzo ważną cechą nowocze-
snego zarządzania jest również stwarzanie in-

dywidualnych warunków do osobistego roz-
woju. Naszymi atutami są rzetelność, precy-
zja oraz systematycznie organizowane szko-
lenia, zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne,
a także kształtowanie wśród pracowników
umiejętności w zakresie samodzielnego po-
dejmowania odpowiedzialnych decyzji, a  rów-
nocześnie pracy zespołowej.

Jakie czynniki zapewniają firmie kon-
kurencyjną pozycję na rynku?

– To na pewno kompleksowa usługa, obej-
mująca szeroko rozumiane doradztwo, po-
moc w projekcie, sprawną realizację zamó-
wienia, montaż i serwis z gwarancją. Krótko
mówiąc, zadowolenie klienta poprzez speł-
nienie jego oczekiwań. Należy również pa-
miętać o prawidłowym, sprawnym funkcjo-
nowaniu firmy. Procedurom i zasadom mó-
wimy „tak”, pod warunkiem, że nie są one
w nadmiarze. Nadmierna biurokracja, choć
wprowadzana pod szczytnymi hasłami, nisz-
czy zdroworozsądkowość i kreatywność pra-
cowników spółki. Nic nie jest w stanie zastą-
pić ludzkiego myślenia.

Jak zmieniają się trendy rynkowe na pod-
stawie państwa doświadczeń? Na co dziś sta-
wiają klienci?

– Dzisiaj cena jest elementem porówny-
walnym pomiędzy podobnymi wyrobami
lub producentami. Klient jest bardzo wyma-
gający z uwagi na duże tempo życia. Trzeba
zatem dysponować kompleksową ofertą,
która będzie spełniała oczekiwania klienta.
Dotyczy to zarówno sprzedaży, jak i sfery
usług. Warto wspomnieć też o serwisie, ale ta-
kim z prawdziwego zdarzenia, który nace-
chowany będzie kompetencjami, termino-
wością oraz profesjonalizmem. Dzisiaj ob-
sługa klienta musi stać na najwyższym po-
ziomie. Standard to za mało. Żeby być kon-
kurencyjnym i zaliczać się do czołówki w bran-
ży, trzeba stale analizować swoje możliwości
ofertowe, zmieniać je, uatrakcyjniać i roz-
szerzać. A wszystko to w trosce o klienta.

Rozmawiała Dorota Babkiewicz

www.drewnocentrum.pl 

W trosce o klienta
Rozmowa z Moniką Piotrowską, 
dyrektor zarządzającą Drewno Centrum Sp. z o.o.



Oficjalne rozstrzygnięcie XVII edy-
cji Konsumenckiego Konkursu
Jakości Usług o Certyfikaty godła
„Najlepsze w Polsce – The Best in

Poland” nastąpiło 5 lipca, kiedy to przyzna-
no kolejne certyfikaty dla najlepszych krajo-
wych usługodawców. Wśród laureatów kon-
kursu są przedstawiciele różnych, niekiedy bar-
dzo odległych branż, takich jak hotelarstwo,
ochrona zdrowia czy motoryzacja, które łą-
czy wysoki poziom, potwierdzony godłem
„Najlepsze w Polsce”. Certyfikat przyznawany
na podstawie wskazań konsumentów i ich re-
komendacji, wynikających z własnych do-
świadczeń, zgodnie z założeniami konkursu
ma stanowić gwarancję najwyższej jakości
świadczonych usług i obsługi klienta. Tym sa-
mym staje się nie tylko atutem i pomocą w dal-
szym rozwoju zwycięskiej firmy, lecz także cen-
ną informacją o tym, które firmy warto ob-
darzyć zaufaniem.
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Jakość usług 
przypieczętowana godłem
Najlepszej jakości usługi świadczone przez krajowe firmy po raz 17. nagrodzono 
certyfikatem w ramach Konsumenckiego Konkursu Jakości Usług o godło 
„Najlepsze w Polsce – The Best in Poland”. Laureaci z powodzeniem mogą 
promować polski rynek usług, kojarzonych z szeroko rozumianym profesjonalizmem
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Godło, usankcjonowane przez Unię Eu-
ropejską i Komisję Europejską, dla uhono-
rowanej nim firmy stanowi wyróżnik dający
przewagę nad konkurencją, a zarazem po-
twierdzenie solidności i jakości prowadzonej
działalności gospodarczej. Od lat logo kon-
kursu i przyznawany certyfikat wskazują
przedsiębiorstwa, których usługi cieszą się za-

ufaniem i uznaniem konsumentów, a tym sa-
mym są warte rekomendacji dla potencjalnych
zleceniodawców. Po siedemnastu edycjach na
rynku istnieją setki firm usługowych legity-
mujących się godłem „Najlepsze w Polsce –
The Best in Poland”, które w pierwszej ko-
lejności wskazują konsumenci, a następnie
oceniają eksperci.

W tym roku 16 firm uhonorowanych cer-
tyfikatem i dwóch zdobywców statuetki Lau-
rus Aureus – Złotego Lauru ogłoszono 5 lip-
ca, jak co roku, w historycznej Sali Czerwo-
nej Pałacu Działyńskich w Poznaniu. Lipco-
wej gali finałowej patronował rektor Uni-
wersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, prof.
dr hab. Marian Gorynia. �

Statuetki Laurus Aureus – Złoty
Laur 2012 otrzymały firmy:

• Bank Spółdzielczy w Nowym Tomyślu
– za wysokiej jakości usługi bankowe dla 
ludności i instytucji na poziomie 
europejskim

• Bank Spółdzielczy w Koninie – za wysokiej 
jakości usługi bankowe dla ludności 
i instytucji na poziomie europejskim

Certyfikaty 
„Najlepsze w Polsce” 
w XVII edycji Konsumenckiego
Konkursu Jakości Usług 
otrzymały firmy:

• DENTAL ART Marcin Olejniczak 
Laboratorium Implantologiczno-
-Protetyczne – za rozległe, 
pełnoceramiczne uzupełnienia 
protetyczne na implantach

• AQUANET SA – za wysoką jakość 
dostarczanej wody oraz wysoki poziom 
parametrów oczyszczania ścieków

• Firma Budowlana „A.TRAFAS”
– za kompleksowe usługi budowlane

• „ARKA – MEGA” SA – za stworzenie 
komfortowych warunków do relaksu

• Szpital Rehabilitacyjno-Kardiologiczny 
w Kowanówku – za promowanie twórczych 
dokonań mieszkańców regionu oraz działania
na rzecz czytelnika niepełnosprawnego

• „CEPELIA” Polska Sztuka i Rękodzieło 
Sp. z o.o. – za wysoką jakość działalności 
gospodarczej w zakresie handlu i eksportu 
wyrobów sztuki ludowej oraz rękodzieła 
ludowego i artystycznego

• Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie
– za kredyt na zakup i montaż kolektorów 
słonecznych

• Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium 
Balticum – za wysokiej jakości usługi 
edukacyjno-szkoleniowe na poziomie 
europejskim

• LOGOS TRAVEL Marek Śliwka SJ
– za wysoką jakość usług turystycznych 
na świecie, w Europie i kraju

• KREDYTUM.pl SA – za wysoką jakość 
usług pośrednictwa kredytowego

• Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta 
„EKO” SJ Jerzy Rudowicz, Sławomir 
Rudowicz – za wysoką jakość usług 
komunalnych

• Hotel-Restauracja „MORENA” Marianna 
Rembowska – za wysoką jakość usług 
gastronomiczno-hotelowych

• AFE ® PENTAP Kompleksowe 
i Profesjonalne Wyposażenie Biur 
Andrzej Fromberg – za wysoki poziom 
usług biurowo-serwisowych

• CZARNY KRUK Grażyna Kaźmierczak 
„Wroniecki bazar” – za promowanie 
dokonań mieszkańców regionu oraz 
szerzenie pracy organicznej poprzez 
wydawanie „wronieckiego bazaru”

• Średzkie Towarzystwo Kulturalne
– za promowanie twórczości i dokonań 
mieszkańców regionu oraz działalności 
wydawniczej przybliżającej 
mieszkańcom wiedzę o mieście 
i regionie

• Kapela Podwórkowa „Wiarusy” 
– za kultywowanie folkloru wielkopolskiego 
na scenach Polski i Europy

Hotel Morena został wybudowany
w 1970 roku przez Gminną Spółdzielnię
SCh w Mosinie. W roku 1974 kierownic-
two hotelu objęła Marianna Rembowska,
a w roku 1999 została jego właścicielem.
W marcu 2012 roku przeprowadzona zo-
stała modernizacja obiektu. Zastosowano
rozwiązania nawiązujące do standardów
europejskich, dbając przy tym nie tylko
o jakość wykonania, ale także o wielo-
funkcyjność.
W hotelu organizowane są różnego ro-
dzaju imprezy i spotkania okoliczno-
ściowe. Restauracja serwuje dania kuchni polskiej i europejskiej. Specjalnością
kuchni jest gicz cielęca.
Hotel posiada wykwalifikowaną załogę, która cały czas dokształca się na różnego
typu kursach i szkoleniach.

www.hotelmorena.pl

Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta „EKO”
Jerzy Rudowicz Sławomir Rudowicz Sp.J. 
ul. Łódzka 19, 62-800 Kalisz
tel.: 62 767 23 30, 62 764 22 96
fax : 62 767 44 74
biuro@eko.kalisz.pl

• kompleksowa gospodarka odpadami: komunalnymi, 
budowlanymi, przemysłowymi, niebezpiecznymi,

• transport odpadów na terenie całego kraju 
• czyszczenie instalacji zsypowych w wysokich 

budynkach,
• mechaniczne zamiatanie ulic, placów, hal,
• usługi asenizacyjne, 
• pielęgnacja terenów zielonych, 
• zimowe utrzymanie parkingów, 

zewnętrznych 
powierzchni 
magazynowych 
i komunikacyjnych.

www.eko.kalisz.pl 



Konkurs, organizowany przez Cen-
trum Doradztwa Rolniczego w Brwi-
nowie, a odbywający się pod pa-
tronatem ministra rolnictwa i roz-

woju wsi oraz honorowym patronatem pre-
zydenta RP Bronisława Komorowskiego,
od lat promuje najbardziej kreatywnych
przedstawicieli społeczności wiejskich, którzy
tworzą najciekawsze pozarolnicze projekty,
tworząc nowe miejsca pracy i aktywizując go-
spodarczo mieszkańców wsi oraz miast do 20
tys. mieszkańców. Rozpowszechniając in-
formacje o wyróżnionych przedsięwzięciach,
„Sposób na sukces” propaguje aktywną po-
stawę wśród społeczności obszarów wiejskich
poprzez wskazywanie dobrych praktyk i do-
świadczeń tych, którym udało się rozwinąć
na polu gospodarki, przekazywanie wiedzy
o możliwościach uzyskania dofinansowania
oraz popularyzowanie zalet OZE.

XII edycję ogólnopolskiego konkursu
„Sposób na sukces” rozstrzygnięto 28 czerw-
ca w Pałacu Prezydenckim, gdzie w imieniu
prezydenta laureatów i gości podjął sekretarz
stanu w Kancelarii Prezydenta RP Dariusz
Młotkiewicz. W uroczystości wzięli udział
przedstawiciele agencji rządowych, ośrodków
doradztwa rolniczego, starostw, urzędów

wojewódzkich i marszałkowskich oraz urzę-
dów gmin odpowiadających terytorialnie
nagrodzonym przedsięwzięciom zrealizo-
wanym w roku 2010 i w pierwszym półroczu
roku 2011. W ocenie zgłoszeń jurorzy brali
pod uwagę przydatność przedsięwzięcia dla
rozwoju lokalnego, wykorzystanie środków
pomocowych Unii Europejskiej, zwłaszcza
w ramach PROW 2007–2013, stopień in-

nowacyjności, aktywizację społeczności
lokalnej, a także liczbę utworzonych miejsc
pracy.

W tym roku nagrodzono dwa przedsię-
wzięcia w kategorii indywidualnej, po trzy
w kategorii rodzinnej i zespołowej oraz pięć
podmiotów za inicjatywy na rzecz rozwoju
społeczności lokalnych. Ponadto przyzna-
no dwa wyróżnienia. Minister Młotkie-
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Pozarolnicze sukcesy wsi
28 czerwca w Pałacu Prezydenckim po raz 12. nagrodzono przedsięwzięcia, 
które najlepiej wpisują się w założenia konkursu Sposób na sukces, a więc 
najlepiej wykorzystują dotacje, odnawialne źródła energii i dostępne formy 
wsparcia dzięki przykładnej współpracy ze środowiskami lokalnymi

SPOSÓB NA SUKCES
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wicz wręczył zwycięzcom listy gratulacyjne,
a w swym wystąpieniu podkreślił, że nie-
ocenioną rolę w tworzeniu nowych szans na
obszarach wiejskich mają nie tylko laureaci,
ale wszyscy uczestnicy, którzy próbują swo-
ich sił, angażują się w rozwój społeczności
lokalnych i chcą wpływać na rozwój terenów,
które mają mniejsze możliwości niż miasta
i aglomeracje. Zwrócił uwagę, że promowanie
aktywności na terenach wiejskich jest tym
ważniejsze, że systematycznie wzrasta licz-
ba mieszkańców wsi przy jednocześnie ma-
lejącej liczbie osób utrzymujących się z rol-
nictwa.

Podsekretarz stanu Bogdan Dombrow-
ski w imieniu ministra rolnictwa i rozwoju wsi
Marka Sawickiego wręczył laureatom dy-
plomy i zestawy kina domowego. Sukcesy
laureatów konkursu Sposób na Sukces uznał
za najlepszy przykład, że przedsiębiorczość
na obszarach wiejskich przynosi wymierne
efekty. W imieniu laureatów i wyróżnio-
nych głos zabrał Andrzej Tułaza, przewod-
niczący Rady Nadzorczej Spółdzielni Grup
Wielkopolskich w Golince, dziękując orga-
nizatorom konkursu za docenienie działal-
ności Spółdzielni Grup Wielkopolskich
i trud organizacji konkursu oraz podkreśla-
jąc znaczenie rozwoju spółdzielczości w
Polsce. Zwieńczeniem gali finałowej był wy-
stęp Zespołu Pieśni i Tańca im. Józefa
Szczotki „Wierchy” z Milówki. �

Laureaci i wyróżnieni w XII edycji ogólnopolskiego konkursu 
„Sposób na Sukces”

kategoria indywidualna
nagrody II stopnia:
• Gospodarstwo Agroturystyczne „Cicha Woda” Szymon Balak
• TRAVEL – BUS Robert Dziewit

kategoria rodzinna
nagroda I stopnia: 
• Zakład Przetwórstwa Mięsnego Grzegorz Nowakowski
nagroda II stopnia: 
• „Majątek Giże Marczak” Anna Marczak
nagroda III stopnia:
• Usługi Hotelarsko-Gastronomiczne Andrzej Pielichowski

kategoria zespołowa
nagroda I stopnia:
• Spółdzielnia Grup Wielkopolskich, Zakłady Mięsne „Salus” Sp. z o.o. (prezes Andrzej Tułaza)
nagrody II stopnia:
• Stowarzyszenie „Macierzanka” (prezes Barbara Żeliszczak)
• Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława B.M. w Niedźwiadnej 

(ks. Jarosław Stefaniak – proboszcz)

inicjatywy na rzecz rozwoju społeczności lokalnych
nagroda I stopnia: 
• Spółdzielnia Socjalna „Opoka” (prezes Agata Swędzioł)
nagrody II stopnia:
• Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych (prezes Arkadiusz Jachimowicz)
• gmina Strawczyn (wójt Tadeusz Tkaczyk)
nagrody III stopnia:
• gmina Połaniec (burmistrz Jacek Tarnowski)
• Dom Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Kodniu Dom Pielgrzyma w Kodniu 

(o. Józef Czernecki OMI)

wyróżnienia:
• Tłocznia soków z owoców i warzyw „Wiatrowy Sad” Grażyna Wiatr
• Bojarski Gościniec, Eugeniusz Ostapczuk

Zakład Przetwórstwa Mięsnego
„Nowakowski”, należący do Jo-
lanty i Grzegorza Nowakowskich,
jest firmą rodzinną, działającą od

1995 roku. Duże zainteresowanie wyrobami
marki skłoniło jej właścicieli do rozszerzenia
asortymentu. I tak już po roku od rozpoczę-
cia działalności firma zmieniła swój pierwotny
charakter ubojni, by podbijać podniebienia
klientów tradycyjnymi wędlinami własnej
produkcji.

Decyzja okazała się strzałem w dziesiąt-
kę, a systematycznie rosnący popyt na pro-
dukty marki Nowakowski, kojarzone z do-
skonałym smakiem i nienaganną jakością, za-
owocował inwestycjami wyznaczającymi ko-
lejny etap rozwoju zakładu. Wzniesiony
w 2004 roku nowoczesny obiekt spełnia naj-
surowsze normy unijne i restrykcyjne wymogi
sanitarne, co nie pozostaje bez wpływu na ja-
kość oferowanych wyrobów, renomę firmy
i zaufanie klientów.

Uznanie dla bogatej oferty Zakładu,
obejmującej około 50 asortymentów mięs oraz
ponad 100 rodzajów smacznych kiełbas,
wędzonek i wędlin podrobowych, wynika nie
tylko z jakości używanego do produkcji mię-
sa, lecz także wysokich walorów smako-
wych, które są efektem tradycyjnych techno-
logii. Dzięki temu konsumenci i branżowi eks-

perci w kraju, jak również na arenie między-
narodowej, otrzymują wyroby wyróżniające
się wyjątkowym smakiem, przywołujące
wspomnienia z dzieciństwa.

O uznaniu dla smaku zapamiętanego
z rodzinnego domu i jakości, wynikającej
z przestrzeganych norm, świadczą liczne
nagrody, jakie przyznano firmie zarówno
w konkursach branżowych, jak i gospodar-
czych, w tym Godło Promocyjne TERAZ
POLSKA, zdobyte w 2006 roku, oraz dwu-
krotny laur w konkursie Przedsiębiorstwo
FAIR PLAY (w 2010 i 2011 roku).

Odpowiedzią na  rosnący popyt, a jed-
nocześnie wyrazem rozwoju firmy, jest dys-
trybucja zataczająca coraz szersze kręgi. Ce-
nione wyroby marki trafiają do klientów za-
równo w dużych miastach, jak i małych miej-
scowościach, gdzie znajdują się rozsiane po
całym kraju sklepy firmowe i patronackie.

www.zpm-nowakowski.pl

Tradycyjny smak
Wierność staropolskim recepturom i jakość przestrzegane na każdym etapie produkcji
sprawiają, że ZPM „Nowakowski” systematycznie się rozwija, a produkty marki 
podbijają polskie stoły i zdobywają coraz większe uznanie branżowych ekspertów

Wyroby firmy

laureat XVI edycji
kategoria wędzonki



Strach to stan umysłu pojawiający się
w wyniku obaw związanych z kon-
sekwencjami, które mogą dotknąć
nas w przyszłości. Należy sobie za-

dać pytanie, czy ograniczenie, które sobie wy-
obrażamy, jest realne i czy zawsze będzie mia-
ło dla nas negatywne skutki? Niejednokrot-
nie bywa, że to, czego na początku się oba-
wiamy, okazuje się naszą mocną stroną i daje
olbrzymią satysfakcję.

Oko w oko z ryzykiem
Obszary ryzyka mogą być naszymi naj-

większymi sprzymierzeńcami w biznesie.
Bardzo często to ograniczenia występujące
wyłącznie w naszej głowie – indywidualnym
postrzeganiu rzeczywistości, która obiek-
tywnie rysuje się w całkiem innych barwach,
niekoniecznie czarnych. Bardzo często oba-
wy przed tym, co nieznane, powodują spo-

wolnienie działań albo ich zaniechanie, a to
może mieć poważne konsekwencje. Szcze-
gólnie dziś, gdy otoczenie biznesu staje się co-
raz bardziej konkurencyjne i zmienne, do-
strzeganie szans może okazać się kluczowe
dla przewagi konkurencyjnej.

W ostatnich latach biznes zamknął się
w silosach swoich podstawowych procesów
i kompetencji – zgodnie z ideologią (CORE
Business Competencies), przez co często od-
cina się od obszarów o największym wzroście
wartości dodanej i przestaje kontrolować
zmiany w łańcuchu wartości, które mogą istot-
nie wpływać na rentowność i trendy wzrostu
podstawowego (CORE) biznesu. Nie bez zna-
czenia jest również umacnianie się pozycji
i oddziaływania innych interesariuszy – spo-
łeczeństwo, środowisko, opinię publiczną
i świadomość konsumentów, stąd waga za-
gadnień zrównoważonego rozwoju, CSR, me-

diów społecznościowych i organizacji poza-
rządowych.

Coraz więcej menedżerów zadaje sobie
pytanie, czy pójść w kierunku konkurencji ce-
nowej, czy w kierunku strategii dywersyfika-
cji i postarać się dostarczać „wartość doda-
ną”? Poza tym staramy się uniknąć ryzyka
czyhającego na nas na każdym kroku. A może
powinniśmy wypatrywać obszarów ryzyka
jako szans czekających na nas za każdym ro-
giem?

Nic tak nie rozwija biznesu jak ograni-
czenia, które stają na jego drodze. Z począt-
ku wydają się one ścianą nie do przejścia, ale
z czasem zmuszają nas do poszukiwania no-
wych dróg, często o wiele lepszych niż pier-
wotne rozwiązania. Wówczas nowe okazuje
się przełomowe i daje nam możliwość nie-
wyobrażalnego wzrostu – jak za sprawą
„siedmiomilowych butów”.

Jak zdobyć takie buty? Może wystarczy
zmienić swój stosunek do ryzyka? Zacząć do-
kładnie mu się przyglądać i oswajać się z nim,
by skutecznie wykorzystywać pozytywne
strony niepewności. Niezarządzanie ryzykiem
w czasach dużej zmienności i niepewności
można przyrównać do prowadzenia samo-
chodu z mocno zabrudzoną przednią szybą
na drodze z dziurami i zakrętami. Gdyby wię-
cej kierowców brało z nami udział w „wyści-
gu” o klientów, to w bardzo krótkim czasie
okazałoby się, że najprędzej dojadą ci, którzy
szybciej i precyzyjniej zobaczą zagrożenie i je
skutecznie ominą lub dostrzegą możliwość zy-
skania kilku dodatkowych sekund, i dalej,
w bezpiecznej odległości od konkurentów,
będą spokojnie podążać do mety.

Zmienność, niepewność 
i ryzyko są pewne

W przypadku dużych organizacji wielkość
i różnorodność oddziaływań rynkowych,
ekonomicznych, społecznych i środowisko-
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Ryzyko 
– zagrożenie 
czy szansa?
Charles Darwin twierdził, że przetrwa nie gatunek najsilniejszy, ani najbardziej 
inteligentny, ale ten, który najlepiej dostosuje się do zachodzących zmian. 
Te jednak zwykle budzą lęk przed nieznanym. Czy warto się obawiać ryzyka? 
Być może istnieją obszary tej niepewności, które mogą stać się dla nas 
punktem przełomowym, trampoliną do ponadprzeciętnego wzrostu

NAJLEPSI W JAKOŚCI

Det Norske Veritas Business Assurance

– to wiodąca jednostka certyfikacyjna i szkoleniowa na świecie, ciesząca się uzna-
niem i zaufaniem klientów. Wśród najważniejszych korzyści wynikających ze
współpracy z DNV Business Assurance klienci wymieniają: znajomość branży
i uwarunkowań rynku, doświadczenie i wiedzę audytorów, kompleksowe, biznesowe
podejście, obejmujące nie tylko audyt i certyfikację, ale również wspieranie rozwoju
firmy poprzez zastosowanie metodyki RISK BASED CERTIFICATION™, jak również
profesjonalny, branżowo i biznesowo zorientowany portfel szkoleń i nowych pro-
duktów, w tym m.in.: zarządzanie procesowe, integracja systemów zarządzania,
zarządzanie ryzykiem operacyjnym i strategicznym wraz z narzędziami analizy
ryzyka, zarządzanie kryzysowe i ciągłością działania, efektywność energetyczna,
kształtowanie kultury bezpieczeństwa oraz indywidualny coaching rozwijający efek-
tywność. 

RISK BASED CERTIFICATION™ – to sposób prowadzenia audytów przez DNV
Business Assurance podczas certyfikacji systemów zarządzania. Celem tej unika-
towej metodyki jest wspomaganie organizacji w osiąganiu celów biznesowych
poprzez skoncentrowanie audytu wokół obszarów i zagadnień ważnych, a czasem
krytycznych ryzyk (szans i zagrożeń) dla organizacji – dzięki czemu klienci otrzymują
o wiele więcej niż tylko certyfikat, a mianowicie istotne zwiększenie szans na osią-
gnięcie sukcesu rynkowego poprzez ponadprzeciętne doskonalenie procesów i sys-
temu zarządzania.
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wych wymagają systemowego podejścia
w identyfikowaniu i odpowiadaniu na szan-
se i zagrożenia dla stawianych celów strate-
gicznych. Poszczególni interesariusze w za-
mian za „mandat społeczny” na prowadze-
nie i rozwój działalności oczekują swego ro-
dzaju wartości dodanej.

Każdy z nich oczekuje innych wartości.
Właściciele – ambitnych wzrostów i większych,
bezpiecznych zysków, klienci – lepszych, ła-
twiej dostępnych i tańszych produktów, pra-
cownicy – lepszej i bezpieczniejszej pracy oraz
większych zarobków, społeczeństwo – wzro-
stu gospodarczego, zatrudnienia i lepszych
warunków życia. Na pierwszy rzut oka,
szczególnie w sytuacji spowolnienia gospo-
darczego, powyższe oczekiwania wydają się
rozbieżne. Niektórym organizacjom udaje się
jednak zdefiniować odpowiednio kierunki stra-
tegiczne, pozwalające osiągać w sposób
zrównoważony oczekiwane efekty dla wszyst-
kich zaangażowanych stron.

Nie da się oprzeć zarządzania ryzykiem
zrównoważonego rozwoju/CSR (ESG – Envi-
ronmental, Social, Governance) na hasłach,
dobrych intencjach i miękkich politykach, nie-
popartych analizą ryzyka, procedurami ope-
racyjnymi, celami i zadaniami dla menedże-
rów i pracowników, motywowaniem, moni-
torowaniem, audytowaniem, raportowaniem
i rozliczaniem. W ramach wdrażanych sys-
temów i narzędzi zarządzania ryzykiem w or-

ganizacjach, gdzie prekursorem były systemy
zarządzania bezpieczeństwem, dziś stosuje-
my wiele różnych wymiarów i skal dla oceny
ryzyka w ramach tzw. korporacyjnego za-
rządzania ryzykiem (ang. Enterprise Risk Ma-
nagement System). Niezwykle ważne jest wza-
jemne skalibrowanie ocen ryzyka w różnych
perspektywach: finansowej, reputacyjnej,
BHP, środowiska i społeczeństwa, aby za-
pewnić kierownictwu organizacji możliwość
ustalania priorytetów i przydziału zasobów
do zarządzania zdefiniowanymi i oceniony-
mi ryzykami.

Dialog jako skuteczne 
narzędzie zarządzania ryzykiem

Pierwszym i podstawowym elementem
dla skutecznego wdrożenia idei zrównowa-
żonego rozwoju w organizacji jest ustano-
wienie i prowadzenie systematycznego dia-
logu społecznego, czego istotnym przejawem
jest dobra komunikacja (wyników działalno-
ści, w tym wskaźników pozafinansowych).
Wyniki dla największych polskich firm wy-
kazują, że mamy dosłownie kilku liderów, któ-
rzy komunikują w pełnym lub prawie pełnym
zakresie. Firmy przodujące w zakresie ko-
munikacji (łącznie około10, głównie sektorów
paliw, energetyki, przemysłu spożywczego
i farmacji) widocznie oddzieliły się od pele-
tonu, który im dalej od czołówki, tym bardziej
zanika. Wyniki te wskazują, że większość du-

żych polskich firm nie traktuje jeszcze stron
www jako istotnego kanału komunikacji w za-
kresie swojej odpowiedzialności społecznej.
Jednocześnie największe koncerny między-
narodowe nie dyskutują, czy raportowanie na
temat zrównoważonego rozwoju/CSR ma
sens, po prostu od lat to robią i z roku na rok
doskonalą swoją komunikację oraz zarzą-
dzanie zagadnieniami CSR.

Aby dialog nie stał się jedynie frazesem
i zapewniał systematyczne, skuteczne pozy-
skiwanie i wymianę informacji z kluczowymi
dla organizacji interesariuszami, powinno go
poprzedzać: zdefiniowanie interesariuszy
oraz ustalenie celów, zakresu i reguł dialogu.
Równie ważne jest udokumentowanie wyni-
ków dialogu i postawionych w jego ramach
obopólnych zobowiązań oraz okresowa ana-
liza skuteczności przyjętych form i efektów
prowadzonego dialogu z punktu widzenia
oczekiwań poszczególnych interesariuszy.
Skuteczny dialog społeczny jest doskonałym
narzędziem zarządzania ryzykiem. Pozwala
wykorzystywać pojawiające się szanse i uni-
kać zagrożeń w wymagającym otoczeniu
ekonomicznym i społecznym.

Tomasz Gasiński,
prezes zarządu Det Norske Veritas 

Business Assurance Poland Sp. z o.o. (DNV)

www.dnvba.pl

Co kryje się za jakością, która zgodnie
z hasłem firmy stanowi najlepsze referencje?

– W BIS Multiserwis Sp. z o.o. staramy
się traktować jakość bardzo szeroko, to zna-
czy, że kładziemy nacisk na jakość każdego
działania czy też zadania realizowanego
w przedsiębiorstwie, tj.: od szczegółu do
ogółu. Można zapytać, czy te szczegóły nie
utrudniają nam pracy? Tak naprawdę
w przedsiębiorstwie, w którym od lat funk-
cjonują rozwiązania systemowe, elementem

do doskonalenia są właśnie szczegóły, które
ustawicznie doskonalone poprawiają sku-
teczność i efektywność przedsiębiorstwa.

Jakie działania i inwestycje najlepiej ob-
razują projakościowe dążenia firmy?

– Takimi działaniami na pewno są: duża
koncentracja na personelu w aspekcie zwięk-
szenia jego kompetencji oraz rozwoju sa-
moświadomości w zakresie bezpieczeństwa
pracy i ochrony środowiska; uregulowanie
współpracy z podwykonawcami – tak, aby
pracownicy naszych podwykonawców po-
siadali kompetencje i uprawnienia zgodne
z tymi, które posiadają nasi pracownicy;
wprowadzenie nowej wersji Kodeksu Etycz-
nego. Jeżeli chodzi o inwestycje, to przede
wszystkim: reorganizacja warsztatu blachar-
skiego i dostosowanie go do najnowszych roz-
wiązań organizacyjnych i technologicznych,
ciągłe doskonalenie elektronicznych rozwią-
zań wspomagających funkcjonowanie przed-
siębiorstwa, duże nakłady budżetowe w ob-
szar HSEQ – obecnie szczególnie na BHP.

Według mnie jednak najbardziej proja-
kościowym działaniem jest uświadamianie

pracownikom, jak ważna jest ich praca
w aspekcie całego przedsiębiorstwa, a także jak
istotny wpływ na wyniki i postrzeganie przed-
siębiorstwa przez klientów ma zaangażowa-
nie i dążenie do wyeliminowania powstawa-
nia błędów na każdym stanowisku pracy.

Jak na codzienną praktykę przekładają
się wdrożone systemy zarządzania?

– Rozwiązania systemowe mają jedno za-
sadnicze zadanie: ułatwić pracę naszym pra-
cownikom i skoncentrowanie się na powie-
rzonych obowiązkach. Pracownicy mają
przygotowane narzędzia dla prawidłowego
wykonania i dokumentowania prac zgodnie
z wymaganiami klienta i z zasadami bezpie-
czeństwa pracy, ochrony zdrowia i ochrony
środowiska. Informacje, które otrzymujemy
dzięki tym narzędziom, pozwalają nam po-
dejmować trafne działania doskonalące, a tym
samym poprawiają konkurencyjność firmy na
rynku.

Rozmawiała Magdalena Szczygielska

www.bis-multiserwis.pl

Od szczegółu do ogółu
Rozmowa z Ewą Stępnik, pełnomocnikiem ds. HSEQ w BIS Multiserwis Sp. z o.o.



Kiedyś certyfikat jakości był przepust-
ką do gospodarczej elity. Czy dziś nadal wią-
że się z prestiżem?

– Myślę, że nadal jest postrzegany jako
pozytywny wyróżnik, mimo że nie ma już ta-
kiej siły oddziaływania jak przed laty, gdy nie-
liczni szczycili się udokumentowanym sys-
temem jakości, potwierdzającym właściwą po-
litykę i odpowiedni kierunek rozwoju. Warto
zauważyć, że firmy nadal często eksponują in-
formację o wdrożonym systemie jakości i cer-
tyfikacie, jakim się legitymują. To podkreśla,
że oprócz wpływu na zarządzanie lub sferę,
której bezpośrednio dotyczy, certyfikat ma
również znaczenie marketingowe i jest wy-
korzystywany do budowania wizerunku oraz
promocji firmy.

Przedsiębiorstwa chętnie biorą też udział
w różnych konkursach. To dobra forma
promocji i droga podążania w kierunku ja-
kości?

– Bardzo dobra, tyle że zbyt wiele na-
mnożyło się konkursów. W przypadku firmy,
która podąża drogą jakości, konkurs jest
doskonałym potwierdzeniem osiągnięć i suk-
cesów. Podkreślam – konkurs z prawdziwe-
go zdarzenia, za którym stoi rzetelna ocena
i weryfikacja praktyk stosowanych w danym
przedsiębiorstwie. Niestety w dzisiejszych
realiach rynkowych – pod względem wymo-
gów i poziomu oceny – konkurs konkursowi
nierówny. Swego czasu konkursy miały za za-
danie propagować konkretne normy i syste-
my, takie jak choćby ISO środowiskowe
14000, wyróżniać tych, co działają zgodnie
z normami i stosują je w praktyce, a zarazem
zachęcać inne podmioty do wejścia na ścież-
kę certyfikacji. Teraz ta funkcja nie jest już tak
potrzebna, bo systemy jakości są znacznie po-
pularniejsze. Ważna jest też motywacja, bo
sam dyplom, kupiony za odpowiednią kwo-
tę, nic nie znaczy.

Jakie branże najchętniej poddają się cer-
tyfikacji na krajowym rynku?

– Certyfikacji poddają się firmy z tak wie-
lu branż, że trudno wskazać konkretnie do-
minujące segmenty rynku. Z naszych obser-
wacji wynika, że dziś jakość najczęściej do-
skonali przede wszystkim szeroko rozumia-
ny przemysł, ale także coraz częściej admi-

nistracja, której jednostki coraz głębiej wcho-
dzą w obszar certyfikacji.

W obrębie przemysłu są liderzy?
– Raczej nie. Mam na myśli zarówno

energetykę czy elektronikę, jak i przemysł spo-
żywczy, chociaż w obrębie tego sektora coraz
częściej firmy wchodzą w HACCP, BRC, IFS
kosztem ISO, bo – jeśli już muszą się ogra-
niczać finansowo – wolą posiadać certyfika-
ty, których wymaga od nich rynek, zwłaszcza
sieci handlowe. Niemniej według mnie świa-
dome kierownictwo, które chce się rozwijać
poprzez jakość i ma na to środki, wdroży róż-

ne systemy odpowiednie dla danej organizacji.
Te firmy, które szukają oszczędności i za wszel-
ką cenę chcą obniżać koszty, poprzestają na
niezbędnym minimum, jakiego od nich wy-
maga rynek, np. wymogów sanitarnych,
HACCP lub IFS.

Wiele mówi się o tendencjach wzrosto-
wych w segmencie rynku rolno-spożywcze-
go. Czy rosnąca liczba podmiotów w tym ob-
szarze przekłada się na wzmożone zainte-
resowanie certyfikacją?

– Jak najbardziej. Jest to wyraźnie za-
uważalne w obrębie certyfikacji gospodarstw
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Trudna droga jakości
Jakość stawia liczne wyzwania zarówno przed firmami, jak i jednostkami 
certyfikującymi. Zwłaszcza w trudnym dla gospodarki czasie kryzysu. 
Ważne, by właściwie pokierować rozwojem, rozpoznać swoje atuty i szansę 
zdobycia przewagi nad konkurencją oraz nie czynić oszczędności kosztem działań
projakościowych. O sytuacji gospodarczej i jej wpływach na rynek certyfikacji 
mówi Wojciech Henrykowski, prezes Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji SA
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ekologicznych, których powstaje coraz wię-
cej dzięki dopłatom unijnym. Bieżące staty-
styki wykazują, że nasz oddział w Pile certy-
fikował już około 2,4 tys. gospodarstw eko-
logicznych, a tendencja jest wzrostowa.
Modny rynek ekologiczny rozwija się bardzo
dynamicznie. Podobnie jest w Turcji, gdzie
trwają rozmowy odnośnie naszej aktywności
w obszarze certyfikacji, a już teraz działamy
na rynku białoruskim, wydając certyfikaty go-
spodarstwom ekologicznym.

Abstrahując od strefy finansów, co po-
wstrzymuje polskie przedsiębiorstwa przed
certyfikacją? Czy można uznać, że wina leży
po stronie niedostatecznej wiedzy o istnie-
jących możliwościach lub korzyściach z ta-
kiej inwestycji?

– Myślę, że wielu przedsiębiorcom bra-
kuje takiej świadomości. Poza tym rynek nie
wymusza certyfikacji w takim stopniu jak kie-
dyś. Pamiętam, jak w 1993 roku wydane zo-
stały pierwsze trzy certyfikaty w Polsce.
Wówczas to było prawdziwe święto, a po-
siadanie certyfikatu było elitarne. Dopiero
z czasem certyfikacja zaczęła się rozwijać i zy-
skiwać na popularności. Dziś system ISO jest
tak powszechny, że coraz mniej się o nim
mówi. Inna sprawa, że w wielu firmach
nadal brakuje przekonania o słuszności czy
zasadności tego kierunku rozwoju. A szkoda,
bo uważam, że kierownictwo powinno trak-
tować certyfikację jako narzędzie doskonale-
nia i wykorzystywać nabytą w procesie cer-
tyfikacji wiedzę do zarządzania na odpo-
wiednio wysokim poziomie. System musi być
na bieżąco wykorzystywany – to podstawa.
Jack Welch z General Electric, „maniak” ja-
kości, który doradza w tym obszarze kilkuset
firmom, też stosował te narzędzia i okazuje
się, że doskonale na tym wyszedł. Są niezwykle
pomocne, pod warunkiem, że umiejętnie
wykorzystywane. Z tych samych materiałów
jedna firma czy gospodyni zrobi produkt zna-
komity, a inna kiepski. Analogicznie nie wy-
starczy wdrożyć system, żeby przynosił po-
żądane efekty.

Które światowe rynki można w tej chwi-
li uznać za najbardziej projakościowe?

– W czołówce na pewno utrzymują się
Niemcy, Japonia, Stany Zjednoczone – choć
tam inne rozwiązania funkcjonują na pozio-
mie poszczególnych stanów. Obecnie znacz-
nie wzrosła ranga Chin w kreowaniu jakości,
mimo że do niedawna nie był to kraj dobrze
kojarzony pod tym względem. Na tak gi-
gantycznym rynku nie sposób uniknąć tan-
dety, ale Chiny są dziś wiodącym eksporte-
rem, a przy tym statystycznie, w ostatnich la-
tach Chińczycy przebili wszystkie inne pań-
stwa pod względem wdrażania systemów ja-
kości. Liczby potwierdzają, że są potęgą
również w sferze doskonalenia jakości. Kon-
kurencja wymusza, że wytwarzane produk-
ty muszą być coraz lepszej jakości. Osobiście
jestem zafascynowany Chinami i absolutnie
nie przyłączam się do głosów krytyki odno-

śnie jakości oferowanych przez ten rynek wy-
robów. Inna sprawa, że trzeba wiedzieć, jak
z Chińczykami pracować, czego wymagać, co
zamówić.

Niezmiennie utrzymują państwo pozy-
cję największej firmy certyfikującej w Polsce.
W czym upatruje pan ten stan rzeczy: w bo-
gatej historii, zaangażowanych ludziach,
marketingu szeptanym?

– Historia firmy niewątpliwie nie jest bez
znaczenia, gdyż istniejemy 50 lat, a począt-
kowo funkcjonowaliśmy w strukturach ad-
ministracyjnych państwa, co także wiele zna-
czy. W okresie 1994–2002 podlegaliśmy na-
wet pod premiera i koordynowaliśmy cały kra-
jowy system badań i certyfikacji. Od dawna je-
steśmy znani i doceniani na tle innych jed-
nostek krajowych, bo wówczas nie było al-
ternatywy w postaci jednostek zagranicz-
nych. Właściwie to my tworzyliśmy konku-
rencję. Początkowo każda jednostka działająca
w systemie miała określony obszar działania,
później zaczęły zajmować się tym samym, co
w naturalny sposób zrodziło konkurencję. Na-
sze zaangażowanie w tworzenie podwalin dzi-
siejszego rynku certyfikacji jest bezsprzeczne,
natomiast jeszcze ważniejsze jest, jak sądzę,
że po roku 2004 udało nam się znaleźć nasze
miejsce wśród rosnącej konkurencji jednostek
certyfikujących – dziś bez przesady można po-
wiedzieć: olbrzymiej. Dlaczego tak dobrze da-
jemy sobie radę? Przede wszystkim śledzimy,
co dzieje się w Unii Europejskiej i wciąż wcho-
dzimy w nowe obszary, na które zapotrzebo-
wanie dyktuje rynek. To niełatwe zadanie, bo
sytuacja jest cięższa niż kiedyś, nie tylko z uwa-
gi na konkurencję, której trzeba stawić czoła,
lecz także na kryzys, który od 3–4 lat daje się
odczuć. W konsekwencji część firm, szukając
oszczędności, odchodzi od certyfikacji albo
wręcz systemu jakości, którego utrzymanie wią-
że się z kosztami.

Z jakich źródeł przedsiębiorca powinien
czerpać informacje na temat certyfikacji,
żeby najłatwiej zdobyć pełną, a zarazem wia-
rygodną wiedzę?

– Możliwości jest wiele. Jeżeli tylko
przedsiębiorca jest zainteresowany, wiele or-
ganizacji wychodzi mu naprzeciw, organizując
profesjonalne szkolenia. Nasza firma również
ma rozbudowaną stronę internetową, co
roku organizujemy Dni Jakości, regularne spo-
tkania, których motywem przewodnim są róż-
ne zagadnienia związane z tematyką jakości.
Co jakiś czas pojawiają się możliwości
uczestnictwa w konferencjach i seminariach
z udziałem ekspertów. Ponadto jest wiele ksią-
żek i publikacji naukowych z tego obszaru,
a nieocenionym źródłem są same normy. Do-
stęp do wiedzy jest, trzeba tylko chcieć ją zdo-
być.

Pan również ma spory dorobek nauko-
wy, który może służyć nowicjuszom w ob-
szarze jakości i certyfikacji...

– To prawda, mam w dorobku 180 pu-
blikacji, w tym dwie książki i cały czas roz-

wijam się na płaszczyźnie jakości. Zrobiłem
doktorat, piszę, pracuję na uczelni, a wcze-
śniej miałem wykłady na temat systemów oce-
ny zgodności w kilku szkołach wyższych.
Praktycznie od początku jestem przewodni-
czącym Rady ds. Akredytacji w Polskim
Centrum Akredytacji. Brałem udział w ne-
gocjacjach z obszaru jakości w Unii Euro-
pejskiej.

Taka wiedza na pewno pomaga właści-
wie wybrać nowe obszary certyfikacji, któ-
re warto włączyć do oferty?

– W tej chwili naszym priorytetem w pla-
nowanych nowych obszarach jest segment spa
& wellness, który intensywnie się w Polsce roz-
wija i ma swoje wymogi, opracowane przez
Europejskie Stowarzyszenie Wellness i Spa.
Dlatego chcemy wejść w ten obszar, by wy-
pełnić certyfikacyjną niszę. Aktualnie jesteśmy
na etapie opracowania wymogów w języku
polskim. Dostaliśmy na 3 lata wyłączność
i dotarliśmy do potencjalnych klientów. Za-
interesowanie jest umiarkowane. Na szczęście
na razie nie zagraża nam konkurencja. Po-
nieważ jesteśmy na bieżąco z aktualnymi tren-
dami, odpowiedzieliśmy również na naj-
nowszy standard dotyczący wymagań dla
pralni, które obsługują hotele, szpitale i inne
placówki, gdzie funkcjonuje zbiorowe ży-
wienie. Lada chwila wydane zostaną pierw-
sze certyfikaty.

Jest pan bacznym obserwatorem rynku.
Sądzi pan, że idą ciężkie czasy dla gospo-
darki?

– Trudno powiedzieć. Rzeczywiście takie
prognozy dominują, ale nasza gospodarka to
część systemu naczyń połączonych i wiele za-
leży od tego, co będzie się działo w Unii Eu-
ropejskiej. Ostatnio eksport wyraźnie po-
twierdza, że polskie firmy bardziej koncentrują
się na najbliższych rynkach europejskich,
a skoro tam sytuacja nie wygląda dobrze, to
zapewne odbije się to na krajowej gospodarce,
niezależnie od jakości. Wszystko sprowadza
się do odpowiedzi na pytanie: czy UE prze-
trwa kryzys, czy euro się obroni, czy struktura
Wspólnoty się utrzyma. Dziś trudno wyro-
kować, trzeba mieć nadzieję, że nie sprawdzą
się najczarniejsze wizje o rozpadzie.

Przed nami Światowy Dzień Jakości. Ja-
kie mają państwo plany związane z obcho-
dami?

– W tym roku Światowy Dzień Jakości bę-
dziemy obchodzić 8 listopada w Centrum Ko-
pernika, gdzie uhonorujemy naszych wielo-
letnich klientów. Na ten rok przypada też ju-
bileusz 10-lecia PCBC SA. Przy okazji bę-
dziemy obchodzić 20-lecie wydania pierw-
szych certyfikatów akredytacji, żeby przypo-
mnieć, że u nas zaczęła się również historia
tego certyfikatu. Wreszcie, 2012 rok to także
10-lecie ustawy o ocenie zgodności. Jak wi-
dać, ponakładały się okrągłe rocznice, będzie
więc co świętować.

Rozmawiał Mariusz Gryżewski



Michał Tabaka

Andrzej Jezierski z Uniwersytetu
Gdańskiego w swojej pracy pt.
„Multiperspektywiczne definiowa-
nie jakości procesów logistycznych

w dobie konsumenckiej” definiuje samą ja-
kość: „Określana jest jako pewien stopień do-
skonałości.(…) Określony zespół cech świad-
czących o tym, że dany wyrób jest tym, a nie
innym”. W literaturze zajmującej się tą te-
matyką bez trudu znajdziemy inne – mniej lub
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Klient jakością kuszony
Czy to się komuś podoba, czy nie, w dzisiejszych czasach nie wystarczy 
już tylko mieć. Półki uginające się pod ciężarem towaru nie są gwarantem 
tego, że do owego sklepu klienci będą pchali się drzwiami i oknami. 
Przyczyna jest bardzo prosta: dla kupującego istotne jest, żeby towar 
nie tylko był, lecz by dodatkowo był dobry, żeby miał swoją jakość. 
Z tym zaś – mimo oczywistego przełożenia rynkowego – bywa różnie
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Jakość produktu niesie ze sobą kilka 
podstawowych korzyści. Wśród nich należy
wymienić: lepszą reputację, mniejszy wysiłek 
marketingowy, poprawę sprzedaży, wyższą 
produktywność, długoterminową zyskowność,
mniejsze niebezpieczeństwo reklamacji, 
czy po prostu niższe koszty
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bardziej skomplikowane – definicje. Jednak nie w tym rzecz, by to-
czyć spory, która z nich najtrafniej ujmuje charakterystykę całego za-
gadnienia. Istotniejszą rzeczą jest przyjrzenie się samej jakości, pró-
ba przeanalizowania, jak się ona ma w naszym kraju. To może być
wyjątkowo ciekawe, gdyż bez zbędnej złośliwości można stwierdzić,
że „jakość” w kraju nad Wisłą ma stosunkowo młodą metrykę.

Wolny rynek
Ćwierć wieku temu w Polsce mało kto zastanawiał się nad jako-

ścią, zwłaszcza w gronie klientów. Ci po prostu cieszyli się, że cokolwiek
jest, i owa radość przyćmiła ewentualne szukanie jakości. Nie było
wszak dylematu, czy kupować tę parę spodni, czy może lepiej tam-
tą – jakościowo lepszą. Nie było wyboru, więc dywagacji o jakości
– także nie. Po czerwcu 1989 roku, kiedy polska gospodarka nieśmiało
„wypłynęła” na szerokie, niekiedy bardzo niebezpieczne, wody wol-
nego rynku, sytuacja zaczęła się stopniowo zmieniać. Rozpoczęła się
walka o klienta, który już zaczynał mieć wybór, mógł powoli gryma-
sić, przebierać, szukać najlepszego dla siebie produktu lub usługi. By
jego wybór padł na ten, a nie inny produkt, ruszyła machina rekla-
my i wychwalania swojej „jakości”.

Obecnie nikt nie może wątpić w wolny rynek w naszym kraju. Zde-
cydowanie już nie wystarczy mieć, lecz sama jakość – niezmiernie istot-
na – także może nie wystarczyć. Nie brakuje przykładów, które jed-
noznacznie wskazują, że na sukces gospodarczy składa się wiele in-
nych czynników, chociażby – bagatelizowane niekiedy – szczęście. War-
to w tym miejscu przyjrzeć się certyfikatom jakości, które też zdoby-
ły sporą popularność po transformacji ustrojowo-gospodarczej. Jej
źródła takie oczywiste już nie są. Owszem, część firm starała się o cer-
tyfikat (np. ISO 9000) z prostych powodów: wierzyli (jak się najczęściej
okazywało – słusznie), że wprowadzenie rozwiązań – wedle danej nor-
my – przyniesie ich firmie same korzyści, przede wszystkim pod ką-
tem postrzegania ich przez potencjalnych klientów. Bo też relacjom
firma–klient owe certyfikaty zazwyczaj poświęcają sporo miejsca i cza-
su. Praktyka poprzednich lat pokazała, że można stracić wielu klien-
tów, dla których posiadanie certyfikatu stało się pewnym wyznacz-
nikiem, decydującym elementem w ich wyborze.

Szeroki wachlarz
Nie brakowało i ciągle nie brakuje także przedsiębiorstw, które nie-

chętnie podchodzą do certyfikatów. Powodów jest wiele. Bywają bran-
że (np. lotnicza), które sobie rzeczywiście doskonale radzą bez tego.
Inni po prostu nie są przygotowani na zmiany; model funkcjonowania
ich firmy jest już skostniały, nie pasuje do obecnej rzeczywistości. Bywa,
że tutaj decyduje przyzwyczajenie, a co za tym idzie: niechęć do ja-
kichkolwiek zmian, nawet tych, które mogą przynieść korzyści. Jest
jeszcze jedna grupa: to ci, którzy patrzą na certyfikaty jakości bez wia-
ry, jednak obserwowanie poczynań konkurencji powoduje, że decy-
dują się na ten krok. Z początku nieufni bardzo często w trakcie cer-
tyfikacji zmieniają swoje nastawienie, widzą już korzyści, chcą
współpracować, są innowacyjni.

Szeroki wachlarz certyfikatów stwarza pewne niebezpieczeństwo,
obserwowane również w Polsce. Otóż, w tym wszystkim nie chodzi
przecież o wypełnienie kolejnych dokumentów i powieszenie stosownej
tabliczki na ścianie. Takie podejście jest na szczęście marginalne, co
nie oznacza, że nie występuje. Walka bowiem nie toczy się – jak nie-
którzy usilnie udają – o papier, lecz o faktyczną poprawę jakości, na
co składa się wiele czynników, chociażby struktura organizacyjna da-
nej firmy, układ kompetencyjny, zakresy obowiązków poszczególnych
pracowników, wewnętrzna komunikacja, czy wreszcie strategia roz-
woju i strategia promocji. Dopiero po spełnieniu wszystkich warun-
ków można liczyć na efekty. A nie jedynie kartkę papieru.

Nieufność pracowników
Bywa, że do podnoszenia jakości usług i wyrobów poprzez cer-

tyfikaty nieufnie podchodzą sami pracownicy. Dlaczego? Tak naprawdę
trudno im się dziwić, zwłaszcza teraz, kiedy sytuacja na rynku pra-

cy w Polsce staje się coraz bardziej skomplikowana. Dla nich zmia-
ny w organizacji pracy najczęściej oznaczają zwolnienia, redukcję eta-
tów. To też (nie zawsze, ale jednak) pewien sposób szefów firm na
przejście przez certyfikację jak najszybciej, bez kombinowania i wy-
myślania czegoś innowacyjnego. Zła organizacja – to przewietrzy-
my nieco kadry, a ci, co zostaną, z pewnością jeszcze bardziej przy-
łożą się do swojej pracy. Tyle że to jest budowanie jakości (wątpliwej)
na strachu, na szantażu. Na szczęście to przypadki nie tak częste. Wśród
polskich firm przeważa przeświadczenie, że nie dbając właściwie
o jakość, stąpa się po bardzo cienkiej i niepewnej linii.

Przykładem rzetelnego podejścia do tematu jest konkurs Jakość
Roku. Pomysłodawcą i organizatorem jest Agencja Kreatywna Pu-
blic PR, wydawca branżowych dodatków gospodarczych: „Biznes Ra-
port” i „Economy Life Today”, ukazujących się w „Dzienniku Gazecie
Prawnej” i „Rzeczpospolitej”. Za merytoryczną stronę przedsięwzięcia
odpowiada Polskie Centrum Badań i Certyfikacji SA – najstarsza in-
stytucja państwowa zajmująca się kwestiami związanymi z jakością.
Kwalifikacja uczestników odbywa się dwuetapowo. W pierwszym gro-
madzone są ankiety weryfikacyjne. W drugim kapituła konkursu, po
wcześniejszej analizie dostarczonych przez uczestników materiałów,
dokonuje ostatecznego wyboru. �

Przedsiębiorstwo MAX-POL jest wiodą-
cym producentem zniczy w Polsce, które
powstało w 1985 roku i należy do
grona prekursorów branży zniczowej.
Oferta firmy jest bardzo szeroka, za-
równo pod względem asortymentu, jak
i różnorodności kształtu, formy i zdo-
bienia. Bogate i sukcesywnie posze-
rzane wzornictwo, wysoka jakość
wyrobów oraz ich powtarzalność to
efekt 25-letniego doświadczenia, po-
partego nowoczesnym parkiem maszy-
nowym, doborem najlepszych surow-
ców i dobrze wyszkolonym personelem. 
Obecnie firma zatrudnia około 250 pra-
cowników z czego ponad połowa to
osoby niepełnosprawne, którym firma
stworzyła optymalne warunki umożliwiające pełną aktywizację zawodową
i społeczną. Działalność firmy jest doceniana nie tylko przez władze gminy
i powiatu, ale też kapituły konkursów gospodarczych w Polsce.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe
MAX-POL Zakład Pracy Chronionej

www.max-pol.com.pl

Właściciel firmy Andrzej Czajka (z prawej)
podczas gali wręczenia nagród 
w konkursie Najlepsze w Polsce

Kinga Chmura, rzecznik prasowy Roleski Spółka Jawna
– Jakość to od wielu lat standard, ale innowacyjność pro-
duktu to bez wątpienia wejście na inny poziom, co nie
wszyscy przedsiębiorcy zauważają. Niewątpliwie świado-
mość ciągłej pracy nad poprawą jakości zwiększa się z roku
na rok. Polscy przedsiębiorcy zauważalnie starają się pod-
nosić jakość swoich wyrobów, ponieważ coraz trudniej jest
konkurować tylko ceną, nie inwestując w jakość i innowa-
cyjność produktu. Obserwujemy również zmiany trendu
w sieciach handlowych, gdzie coraz więcej produktów można
zakwalifikować do średniej i wyższej półki jakościowej.
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Przełożenie na sytuację rynkową
Jakość produktu niesie ze sobą kilka

podstawowych korzyści. Wśród nich należy
wymienić: lepszą reputację, mniejszy wysiłek
marketingowy, poprawę sprzedaży, wyższą
produktywność, długoterminową zyskow-
ność, mniejsze niebezpieczeństwo reklama-
cji, czy po prostu niższe koszty. Konkurs wy-
różnia przedsiębiorców podejmujących
wzmożone starania w zakresie realizacji pro-
jakościowych działań.

Sześć lat temu, kiedy ruszał konkurs, chęt-
nych było zaledwie 50. W kolejnych edycjach
zgłaszało się coraz więcej firm. Konkurs
z 2011 roku zebrał już przeszło 250 pod-
miotów. To imponująca liczba, biorąc pod
uwagę formułę konkursu, która nie polega je-
dynie na wypełnieniu formularza zgłosze-
niowego. Wszystkie te firmy muszą mieć świa-
domość, że ich standardy w podnoszeniu ja-
kości będą weryfikowane przez bezstronną ko-
misję. Jak przekonują niektórzy, trud ten
jest wart swojego ryzyka. – Ta nagroda to dla
mnie duża satysfakcja. Dla tych kilku miłych,
sympatycznych chwil warto stawiać sobie wy-
soko poprzeczkę i cały rok intensywnie pra-
cować – uważa Wiesław Pacholski, prezes za-
rządu VauPe – jednego z głównych laureatów
zeszłorocznej edycji konkursu. Przedstawiciele
innego laureata – Roleski SJ także potwier-
dzają, że dbanie o jakość przekłada się na ich
sytuację rynkową. – Zgodne z misją firmy, któ-
ra stanowi, iż w centrum działalności orga-
nizacji jest zaspokajanie potrzeb klientów, za-
równo tych znanych, jak i przewidywanych,
strategia działania firmy Roleski, determi-
nowana misją, jest nierozerwalnie związana
z dbałością o jakość i bezpieczeństwo ofero-
wanych produktów przy jednoczesnym za-
chowaniu ich umiarkowanych cen. Aktualnie
posiadamy wszelkie certyfikaty potwierdza-
jące funkcjonowanie w firmie odpowiednich
standardów w obszarach bezpieczeństwa
zdrowotnego wyrobów, jakości, ochrony śro-
dowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy
oraz ekologiczności wyrobów. Dzięki ciągłym
inwestycjom i wprowadzaniu nowoczesnych
technologii staramy się sprostać oczekiwa-
niom nawet najbardziej wymagających klien-
tów – przekonuje Kinga Chmura, rzecznik
prasowy Roleski.

Kompleksowy bój o jakość 
Polskie firmy zdają sobie też sprawę, że

bój o odpowiednią jakość staje się coraz bar-
dziej kompleksowy. Stąd rosnąca popularność
globalnego zarządzania jakością – TQM
(Total Quality Management). Metoda zro-
dziła się w warunkach ostrej konkurencji na
rynku, a istotny wpływ na jej rozwój w USA
i krajach Europy Zachodniej miał gospo-
darczy sukces Japonii (stosującej terminy
TQC – Total Quality Control i równoznacz-
ny CWQC – Company WideQuality Control,
czyli ogólnozakładowe sterowanie jakością).
Nowa filozofia (chociaż jej założenia pierw-

szy raz skreślono na początku lat 50. ubiegłego
wieku) polega nie tylko na doskonaleniu
wyrobów i usług, lecz także koncentruje się na
jakości pracy, a więc kwalifikacjach ludzi, środ-
ków i przedmiotów pracy, technologii pro-
cesów i systemów marketingowych, projek-
towych, wytwórczych i eksploatacyjnych, in-
formatyczno-decyzyjnych oraz wszystkich
innych, prowadzących do najlepszego za-
spokojenia potrzeb klientów wewnętrznych
i zewnętrznych (członków firmy). Prowadzi
to do trwałego rozwoju tej organizacji. Istot-
nym aspektem TQM jest również dostrze-
ganie szerszych powiązań przedsiębiorstwa
z otoczeniem: troska o pełną harmonię w za-
kresie bezpieczeństwa i warunków pracy
(i użytkowania), a także w zakresie ochrony
środowiska naturalnego i innych społecznych
uwarunkowań.

Jakość a wartość
By zarządzanie przez jakość (najczę-

ściej spotykana definicja TQM) przyniosło
spodziewane efekty, należy przejść przez 7 kro-
ków. W pierwszej kolejności trzeba maksy-
malnie zaangażować kierownictwo – jeżeli
sami ludzie w to nie uwierzą, to nawet naj-
lepsze przepisy i rozwiązania prawne nie po-
mogą. Dalej: musimy poznać wymagania
klienta, bez takiej identyfikacji wszelkie nasze

późniejsze poczynania będą zawieszone
w próżni. Następnie, projektując dany pro-
dukt, nie można zapominać o jego jakości. Po-
dobnie rzecz się ma w przypadku projekto-
wania samego procesu produkcyjnego. Po-
tem niezbędna jest załoga pełnomocnych pra-
cowników. Istotne – z punktu widzenia TQM
– jest utrzymanie sukcesu. I na koniec: „za-
rażanie” swoich dostawców i dystrybutorów
podobnymi zasadami co do samej jakości.
Wszak jeżeli w tym łańcuszku jedno z kółek
nie będzie solidnie przymocowane, to runie
cała „układanka”. 

Dyskusje na temat relacji między jakością
a wartością toczone są od wielu lat. Rzecz nie
w tym, by opowiadać się za którąś ze stron,
tylko by zauważyć istotę tych dwóch pojęć,
które przecież nie muszą (i nie powinny) być
rozbieżne. Wręcz odwrotnie. Polski przed-
siębiorca – i ten duży, i ten mały – ma zro-
zumieć, że inwestowanie w jakość to tak na-
prawdę łożenie na rzecz przyszłych (ale i obec-
nych) klientów. Ich zadowolenie bowiem
w prosty sposób przekłada się na finanse fir-
my. Kółko się zamyka. I nie jest dobrą takty-
ką pomijanie tego ze względu na fakt, że klien-
ci danego przedsiębiorstwa są np. mało wy-
magający. Każdy biznes powinien wszak
wiedzieć, że nic nie trwa wiecznie. Klienci i ich
przyzwyczajenia też nie. �
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Lucyna Badura, dyrektor Systemów Jakości/pełnomocnik zarządu Grupy
Paradyż ds. systemów zarządzania jakością
– W Ceramice Paradyż od początku istnienia dbamy o najwyższą jakość naszych
usług i produktów. Zdajemy sobie sprawę, że wprowadzanie na rynek kompleksowej
oferty produktowej o wysokiej jakości jest podstawowym działaniem, które należy
podjąć w celu prawidłowego funkcjonowania firmy. Dlatego kładziemy nacisk na klasę
i design naszych produktów, wysoki poziom usług dodatkowych oraz na przestrze-
ganie obowiązujących norm. W ramach podnoszenia jakości naszych produktów
przeprowadzamy modernizacje zakładów, wprowadzając do nich nowoczesne tech-
nologie, których zastosowanie pozwala nam sprostać wyzwaniom rynku. Jednym
z nich jest dbanie o środowisko naturalne. W procesie produkcji nasze zakłady
wykorzystują ciepło odpadowe oraz spaliny z pieców rolkowych do bezpośredniego
ogrzewania suszarni.
Patrząc na rynek, odnoszę wrażenie, że świadomość, jak ważna jest ciągła praca
nad jakością usług, jest coraz bardziej widoczna. Więcej firm stara się uzyskać
niezbędne certyfikaty, czy chce sprostać wymaganiom przyjętych norm i regulacji
prawnych. Widoczne jest to również w zmieniającej się ofercie produktowej. Jest
to wynikiem zwiększającej się świadomości naszego społeczeństwa oraz tego, że
konsumenci są świadomi tego, jakie są ich oczekiwania. My dbamy o to, aby je jak
najlepiej spełnić.

Elżbieta Krodkiewska-Skoczylas, prezes Klubu Polskie Forum ISO 9000
– Dla mnie istnieje w naszym kraju podział przedsiębiorców wytwarzających jakieś
wyroby bądź usługi na tych, którzy rzeczywiście dbają o jakość, i na tych, którzy
biegają tylko i wyłącznie za biznesem. Dla tych pierwszych certyfikaty zarządzania
jakością przedstawiają naprawdę jakąś wartość, są inwestycją. Istotne jest, rzecz
jasna, by dany certyfikat odpowiadał charakterystyce i organizacji pracy danego
przedsiębiorstwa. I ta grupa się szkoli, stale podnosi swoje kwalifikacje. Na dłuższą
metę im się to bezsprzecznie opłaca. Z kolei drugą grupę w obecnym czasie chyba
najlepiej reprezentuje Amber Gold. To w pewnym sensie obraz naszych usług. Kolej-
nym przykładem są przynajmniej niektóre biura podróży. Tam nie patrzy się na
klienta, tylko na biznes. A jak się zachowują handlowcy jednego z telekomunika-
cyjnych gigantów? Każdą reklamację przyjmują natychmiast. Ewentualnie usuwane
są skutki, ale nigdy nie przyczyny. I bywa, że – także w innych branżach – klienci
rezygnują z reklamacji, gdy koszt reklamowanego produktu/usługi jest stosunkowo
niski. Wolą kupić nowy.
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REKULTYWACJA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH
techniczna, biologiczna, odbiór odpadów powęglowych

PRODUKCJA KRUSZYW
do budowy: dróg, skarp, nasypów, placów, obwałowań, niwelacji terenów itp.

USŁUGI BUDOWLANE
osadniki wód dołowych, zbiorniki retencyjne i inne



Posiadanie certyfikatu jakości według
norm serii ISO 9001 jest coraz częst-
szym wymogiem w przetargach,
eksporcie czy kooperacji z firmami

zachodnimi. Jest powszechne przekonanie, że
firma produkcyjna lub usługowa, która nie po-
siada certyfikatu systemu zarządzania jakością
zgodnego z normami serii ISO 9000 lub nie
stosuje zasad filozofii TQM – kompleksowe-
go zarządzania jakością, nie ma szans na efek-
tywne funkcjonowanie na rynku krajowym
i światowym. Wynika to z rosnących wyma-
gań jakościowych, stawianych produktom,
oraz zaufania do ich producentów.

Rozwiązywanie problemów jakościo-
wych leży w odpowiednim zarządzaniu
przedsiębiorstwem, zapewniającym kreowa-
nie jakości i zapobieganie wadom na wszyst-

kich etapach realizacji produktu czy usługi.
Zapewnić to może odpowiednia kultura
techniczna pracowników oparta o wiedzę, ich
świadomość i odpowiedzialność, które należy
ciągle doskonalić. Specjaliści z zakresu za-
rządzania jakością są grupą cenioną i po-
szukiwaną przez pracodawców. 

Baza sukcesu
Istnieje kilka definicji jakości. Jedna z nich

jest taka: „Jakość produktu to zdolność do za-
spokojenia, a czasem przewyższenia potrzeb
klienta”. Zarządzanie jakością jest natomiast
funkcją menedżerską, odpowiedzialną za
wszystkie aspekty związane z jakością pro-
duktu.

Konkurowanie na rynku odbywa się
w trzech aspektach: ceny, jakości i obsługi.

Pierwsze dwa stanowią niezbędny warunek
zdobycia przewagi konkurencyjnej, trzeci – ob-
sługa – decyduje o sukcesie bądź porażce ryn-
kowej. Z tych względów jakość jest jednym
z podstawowych elementów budujących
bazę sukcesu.

W ostatnim dziesięcioleciu jakość stała się
przedmiotem współzawodnictwa w świecie
przemysłu. Większość firm posiada obecnie
określony program jakości. Stopniowo uświa-
damiano sobie, że myślenie jakościowe może
służyć do głębszego i obszerniejszego wyko-
rzystania zasobów i możliwości przedsię-
biorstwa. Dlatego też jakość stanowi obecnie
jedno z najważniejszych zagadnień w zarzą-
dzaniu.

Zatem jakość jako pojęcie interdyscypli-
narne funkcjonuje na wielu szczeblach dzia-
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Przepustka do rynku
Certyfikaty jakości stały się standardem w wielu branżach – powiedział 
prof. Adam Hernas z Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy. 
– Oprócz oczywistych korzyści dla działania firmy pozwalają na uzyskanie 
prestiżu i wiarygodności w oczach partnerów handlowych

NAJLEPSI W JAKOŚCI



łalności ludzkiej, obejmującej jakość wyrobu,
usługi, pracy i życia. Tworzenie jakości to dłu-
gotrwały proces, obejmujący wiele obszarów,
w tym świadomość ludzką, aspekty tech-
niczne, technologiczne, ekonomiczne. Od-
powiednia jakość, niezawodność wyrobów
przedsiębiorstwa to szansa na zyski, możli-
wość obniżenia kosztów produkcji, a w kon-
sekwencji zadowolenie klientów i gwarancja
ich lojalności. 

Wiele ludzi postrzega zwracanie uwagi na
jakość jako jedno z najważniejszych – na dziś
i na jutro – zagadnień konkurencyjności.
W istocie jakość może być jednym z podsta-
wowych sposobów zwiększania przez me-
nedżera wartości wyrobów i usług, by się wy-
różniały wobec konkurentów. Swego czasu
menedżerowie uważali, że konieczne jest
dokonywanie wyboru między efektywnością
a jakością. Uważali, że są to sprawy sprzecz-
ne – zwiększanie jednego prowadzi do obni-
żenia drugiego. Jednakże dzisiaj skuteczni me-
nedżerowie uważają efektywność i jakość za
dwie strony tej samej monety – takiej, która
może zwiększać zyski i zapewniać lojalność
klientów. 

Uruchomienie procesu
Przedsiębiorstwa dochodzą do wnio-

sku, że systemy jakości nie tylko polepszają
ogólną rentowność, ale znacznie umacniają

ich pozycję na rynku i zwiększają zaufa-
nie klientów – przekonuje portal iso.org.pl.
– Opracowanie i skuteczne wdrożenie syste-
mu jakości jest uzależnione od wielkości fir-
my i zaangażowania pracowników.

Wdrożenie systemu zarządzania jakością
i uzyskanie certyfikatu na zgodność z normą
ISO 9001 lub którąś z jakościowych norm
branżowych przynosi szereg wymiernych
korzyści (ramka).

Najpopularniejszym międzynarodowym
standardem, definiującym wymagania od-
nośnie systemu zarządzania jakością jest nor-
ma ISO 9001. Zawarte w niej wymagania
mogą być zastosowane przez każdą orga-
nizację (począwszy od firm produkcyjnych,
poprzez usługowe, a skończywszy na orga-
nizacjach non profit, takich jak urzędy,
szkoły publiczne, placówki służby zdrowia
itp.).

W ostatnich czasach można jednak za-
obserwować pojawianie się standardów de-
finiujących branżowe systemy zarządzania.
Najpopularniejszymi są: norma ISO 13485,
która definiuje wymagania systemu zarzą-
dzania jakością dla producentów wyrobów
medycznych; jest też specyfikacja techniczna
ISO/TS 16949, przedstawiająca wymagania
odnośnie producentów z branży motoryza-
cyjnej; inna norma to EN 9100, zawierająca
wymagania dla dostawców w branży lotniczej

i kosmonautyce (norma równoważna tech-
nicznie amerykańskiemu standardowi SAE AS
9100); standard IRIS, czyli wymagania sys-
temu dla przemysłu kolejowego; norma ISO
3834 (pięcioczęściowa), definiująca wyma-
gania systemu jakości dotyczącego spawania
materiałów metalowych (system jakości dla
spawalnictwa); jest też międzynarodowy
standard TL 9001, przedstawiający wyma-
gania dla przedsiębiorstw z branży teleko-
munikacyjnej.

Istnieje też co najmniej kilka standardów
łączących systemy zarządzania jakością
z elementami systemów: środowiskowego,
bezpieczeństwa i higieny pracy, a także
bezpieczeństwa żywności. Należą do nich
w większości przypadków wymagania zde-
finiowane dla konkretnej branży przez
przedsiębiorstwo lub grupę przedsiębiorstw,
stanowiących odbiorców danego asorty-
mentu. Te standardy to np.: SQAS (trans-
port i przechowywanie substancji che-
micznych), SQMS (system dla dostaw-
ców do McDonald’s), standardy koncernów
motoryzacyjnych, takich jak Toyota, Volvo,
czy też międzynarodowych firm z innych
branż, np. Toshiba. Jest więc w czym wy-
bierać. Ale na trafności wyboru się nie
kończy. To jest dopiero początek procesu,
czyli ciężkiej pracy.

RYCH
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Bilans korzyści

Wdrożenie sytemu zarządzania jakością przynosi firmie:
• podniesienie prestiżu na rynku lokalnym i krajowym,
• zapewnienie systemowego zarządzania zasobami, wiedzą oraz obsługą klienta,
• uruchomienie procesu ciągłego doskonalenia działalności,
• zapewnienie sprawnego przepływu informacji o zadaniach i ich realizacji.

Dodatkowe korzyści z posiadania certyfikatu systemu zarządzania jakością to:
• większe zaufanie klientów do firmy – atut w działaniach marketingowych,
• wzrost konkurencyjności,
• usprawnienie funkcjonowania organizacji i zarządzania,
• lepsze poznanie potrzeb klienta,
• ułatwienie wejścia na nowe rynki (w tym rynki zagraniczne oraz krajów unijnych),
• skrócenie czasu wytwarzania wyrobu /usługi,
• oszczędności nakładów materiałowych,
• stworzenie przejrzystych zasad odpowiedzialności i premiowania pracowników,
• zmiana nastawienia pracowników na zgodne z kierunkiem rozwoju 

przedsiębiorstwa,
• aktywne, skuteczne i szybkie identyfikowanie i rozwiązywanie problemów,
• unikanie błędów, zamiast ich poprawiania,
• zadowolenie klientów, partnerów i współpracowników,
• zmiana podejścia do jakości w przedsiębiorstwie,
• wypracowanie struktury odpowiedzialności za wyrób,
• możliwość przystąpienia do przetargów ofert na dostawy wyrobów, gdy 

posiadanie certyfikatu jest warunkiem koniecznym dla złożenia oferty,
• poprawa planowania,
• poprawa dyscypliny budżetowej,
• gwarancja stałego, wysokiego poziomu jakości produktów i oferowanych usług,
• wzrost świadomości pracowników, dotyczącej celów i dążeń firmy, pobudzenie 

i utrzymywanie potrzeby stałego doskonalenia się,
• przejrzystość procesów,
• koncentracja na aspektach istotnych dla bezpieczeństwa i jakości wyrobu,
• poprawa terminowości usług,
• obniżenie kosztów z tytułu reklamacji i odpowiedzialności za produkt.

Źródło: www.iso.gov.pl
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Od 2007 roku nagradzają państwo naj-
bardziej innowacyjne działania w regionie.
Jak z perspektywy czasu ocenia pan do-
tychczasowe edycje konkursu Novator?

– Konkurs identyfikuje projekty, które są
dowodem na innowacyjny rozwój przedsię-
biorstw w sferze produktu i procesu. Wery-
fikujemy nowatorstwo przedsięwzięć, na-
gradzamy je i promujemy. Wynika to z za-
angażowania Staropolskiej Izby Przemysło-
wo-Handlowej w rozwój przedsiębiorczości
regionu świętokrzyskiego. Decyzja o utwo-
rzeniu nagrody Novator była owocna – dzię-
ki niej mamy świadomość, w jaki sposób
przedsiębiorcy realizują innowacyjne przed-
sięwzięcia, wynikające z potrzeby zmiany pro-
duktu lub technologii, jak sięgają po środki
finansowe, szczególnie publiczne. Dlatego
z perspektywy czasu konkurs Novator oce-
niam bardzo pozytywnie i liczę, że przełoże-
nie jego wyników na rozwój województwa bę-
dzie coraz bardziej widoczne.

Jakie jeszcze inicjatywy podejmuje Izba
na rzecz rozwoju innowacyjności w regionie?

– SIPH od lat uczestniczy w realizacji in-
nowacyjności zarówno w fazie opracowy-
wania strategii, jak i realizacji przedsięwzięć.
Byliśmy twórcą Regionalnego Systemu In-
nowacji, jako lider konsorcjum uczestniczy-
my w kolejnych edycjach aktualizacji RSI.
Obecnie izba realizuje w ramach RSI ważne
zadanie „Krąg Innowacji Transfer Wiedzy”,
w ramach którego opracowała strategię roz-
woju transferu, prowadzi nabór i szkolenia
kadr, generuje specjalistów: liderów innowa-
cji, brokerów, animatorów oraz menadżerów.
Od liderów innowacji oczekujemy, że w śro-
dowisku naukowym przedsiębiorstw, IOB
i administracji samorządowej będą ludzie od-
działujący na innowacyjność zarówno w fa-
zie tworzenia dokumentów, jak i realizacji
przedsięwzięć. Chcemy również stworzyć
rozwiązania instytucjonalne służące temu,
by współpraca na rzecz transferu wiedzy

z ośrodków do przedsiębiorstw sprawnie
funkcjonowała. Ponadto w sferze innowacji
chcemy zajmować się branżami metalową
i odlewniczą, diagnozując potrzebne zmiany
w zakresie innowacyjności produktu i procesu,
aktywizując współpracę nauki i gospodarki
oraz inicjując działania na rzecz optymalizacji
kosztów. Będziemy partnerem zarówno władz
samorządowych, jak i instytucji nauki.

Jak pana zdaniem województwo świę-
tokrzyskie wypada na tle kraju pod wzglę-
dem innowacyjności?

– Wskaźniki plasują nasze województwo
poniżej 10. miejsca, ale innowacyjność jest na
miarę wielkości województwa i charakteru
prowadzonej na jego terenie działalności
gospodarczej. Nie dysponujemy przemy-
słem najwyższych technologii. Świętokrzyskie
bogate jest w surowce, przede wszystkim dro-
gowe i budowlane. Musimy zmieniać obec-
ny stan rzeczy, iść w kierunku przetwarzania
surowców, zmieniać strukturę produkcji i szu-
kać nowych możliwości. RSI próbuje wpły-
wać na zmianę struktury produkcji gospo-
darczej, bardziej stawiając na design. Chce-
my uczyć, jak zadbać o walory wyrobów, by
były atrakcyjne dla rynku, a jednocześnie pod-
nieść poziom usług związanych ze zdrowiem.
Dzięki dobrym doświadczeniom sanatoriów
w Busku, sieci usług związanych z rehabili-
tacją, kadrom uniwersyteckim tworzymy
nową grupę usług, które pozwolą rozwijać tu-
rystykę medyczną. To przykład jak charakter
regionu zmienia się w sposób innowacyjny.

Innowacyjny biznes z pewnością jest mo-
torem rozwoju gospodarki, ale proszę po-

wiedzieć czego dotyczą państwa główne
działania mające na celu wspieranie przed-
siębiorczości w ogólnym tego słowa zna-
czeniu.

– Staramy się tworzyć wokół działalno-
ści gospodarczej atmosferę inną od tej, któ-
ra panuje w Polsce, a zarazem otwierać
nowe szanse dla mikro- i małych przedsię-
biorstw i tworzyć im warunki awansu go-
spodarczego. Powinniśmy też rozwijać szkol-
nictwo zawodowe, kształcić fachowców, któ-
rzy potrafią pracować, mają adekwatne do wy-
konywanego zawodu umiejętności, a w efek-
cie są cennym partnerem dla przedsiębiorców.
W tym obszarze zależy nam na dobrej współ-
pracy z samorządem terytorialnym, który jest
w znacznym stopniu odpowiedzialny za go-
spodarkę. Sami realizujemy wiele projektów
w zakresie tworzenia przedsiębiorstw, a tak-
że realizujemy staże naukowe, które sprzyja-
ją rozwiązywaniu problemów.

Czego dotyczą najbliższe plany SIPH?
– Zamierzamy w dalszym ciągu anga-

żować się w rozwój RSI, tworzenie nowych
usług w zakresie optymalizacji kosztów, w tym
optymalizacji zużycia energii, jak również kon-
tynuować dobrą współpracę z partnerami
– samorządem województwa, Polską Agen-
cją Rozwoju Przedsiębiorczości, Krajową
Izbą Gospodarczą. Tym samym mamy na-
dzieję uczestniczyć w różnych fazach decy-
zyjnych związanych z udziałem we władzy,
a przyjęte rozwiązania przenosić na grunt izby,
rozwijać i wdrażać w firmach członkowskich.

Rozmawiała Dorota Babkiewicz

NAJLEPSI W JAKOŚCI

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach jest największą i najakty-
wniejszą organizacją otoczenia biznesu spośród działających w województwie świę-
tokrzyskim – zrzesza obecnie ponad 160 firm. Ma znaczące osiągnięcia w po-
zyskiwaniu funduszy unijnych. Jako Regionalna Instytucja Finansująca wdraża dzia-
łania Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Dzięki temu w woje-
wództwie świętokrzyskim realizowane są inwestycje za 493 mln zł, z dotacją unijną
o wartości 231 mln zł. 
Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa świadczy usługi m.in. w dziedzinie ko-
jarzenia partnerów, legalizacji dokumentów handlowych, doradztwa i szkoleń, in-
formacji gospodarczej. Ośrodek Enterprise Europe Network przy SIPH ma dostęp
do Międzynarodowej Bazy Ofert Współpracy – Business Cooperation Database,
w której znajduje się ponad 3 tys. ofert firm z całej Europy.
Od 1 stycznia 2008 roku przy SIPH działa Sąd Arbitrażowy. Ponadto izba wydaje
miesięcznik „Przedsiębiorczość świętokrzyska”. Periodyk ten promuje działalność
firm zrzeszonych w Izbie, podobnie jak konkurs i nagroda za innowacyjne inwesty-
cje Novator.
SIPH realizuje 8 projektów dofinansowanych z funduszy unijnych, w tym „Wspar-
cie dla tworzenia i rozwoju Świętokrzysko-Podkarpackiego Klastra Budowlanego
INNOWATOR”, współfinansowany z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschod-
niej. Celem projektu jest wsparcie i rozwój przedsiębiorstw branży budowlanej oraz
branż pokrewnych poprzez stworzenie platformy wzajemnej współpracy oraz
wspólnych przedsięwzięć realizowanych z jednostkami naukowo-badawczymi.

Wsparcie innowacji
Rozmowa z Ryszardem Zbrógiem, Prezydentem Staropolskiej 
Izby Przemysłowo-Handlowej w Kielcach





Wzeszłym roku po raz pierwszy
Mazowieckie Zrzeszenie Han-
dlu Przemysłu i Usług oraz
Europa 2000 Consulting

Sp. z o.o. nagrodzili przedsiębiorstwa i in-
stytucje, które w prowadzonej działalności kie-
rują się zasadami etyki i uczciwością budu-
ją zaufanie oraz dobre relacje z klientami,
a tym samym stanowią wzór postawy biz-
nesowej. Udział w programie „Rzetelni w biz-
nesie” pozwala firmom poddać swoje doko-
nania ocenie, zweryfikować jakość i zastoso-
wanie najwyższych standardów w praktyce,
a w efekcie potwierdzić pozytywny wizerunek
i wiarygodność wobec partnerów biznesowych
i klientów. Opracowując kryteria oceny i usta-
wiając poprzeczkę na wysokim poziomie
organizatorzy dążą do tego, by certyfikat pro-
gramu „Rzetelni w Biznesie”, przyznawany
w 4 kategoriach (Rzetelni w Biznesie – dla
firm, Rzetelni dla Biznesu – dla samorządów,
Rzetelni w Ochronie Zdrowia – dla zakładów
opieki zdrowotnej  i firm z sektora medycz-
nego, Rzetelna Instytucja), był synonimem
uczciwości, rzetelności i profesjonalizmu,
a nagrodzeni tym certyfikatem postrzegani

właśnie przez pryzmat przestrzeganych zasad
i wartości.

23 czerwca do grona laureatów dołączyli
zwycięzcy II edycji programu. Wielką Galę
„Rzetelnych”, która odbyła się w hotelu

Gromada w Warszawie i zgromadziła około
500 osób, otworzyli współorganizatorzy te-
gorocznej edycji, a zarazem współgospoda-
rze wieczoru – prezes MZHPiU Robert
Składowski wraz z prezydentem Pracodaw-

Rzetelność 
synonimem biznesu
W tym roku nagrody i certyfikaty po raz drugi trafiły do firm, instytucji, 
placówek medycznych i samorządów, które – podobnie jak organizatorzy 
programu „Rzetelni w biznesie” – wyznają zasadę, że „w życiu i w biznesie 
liczy się zaufanie”, a swoją postawą i działalnością dają jej wyraz w praktyce
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ców RP Andrzejem Malinowskim. Gościem
honorowym uroczystości finałowej był pod-
sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP
Olgierd Dziekoński, który, przemawiając do
zgromadzonych, wyraził uznanie dla idei pro-
gramu, sprzyjającego upowszechnianiu etycz-
nych działań w sferze gospodarki i życia spo-
łecznego.

Podczas uroczystości wręczenia nagród
w II edycji odczytano również listy od mini-
stra gospodarki Waldemara Pawlaka oraz mi-
nister rozwoju regionalnego Elżbiety Bień-
kowskiej, pochlebnie odnoszące się do zało-
żeń i celów inicjatywy. Do grona wyjątkowych
gości gali należy zaliczyć podsekretarza sta-
nu w Ministerstwie Pracy i Polityki Socjalnej
prof. Jacka Męcinę, uhonorowanego na-
grodą specjalną „Rzetelny dla Biznesu” za
działania na rzecz kształtowania rynku pra-
cy oraz dialogu społecznego w Polsce. Dru-
gą Nagrodę Specjalną dla najbardziej zasłu-
żonych dla rozwoju polskiej przedsiębiorczości
Rada Programowa przyznała TV Biznes za
rzetelną informację w zakresie tematyki eko-
nomicznej i gospodarczej. Oprócz tych szcze-
gólnych wyróżnień ogólnopolskich przyzna-
no 10 nagród regionalnych za szczególne za-
sługi w promowaniu dobrych praktyk go-
spodarczych.

Podczas gali, poprowadzonej przez
Krzysztofa Ibisza i Małgorzatę Lewińską
w centrum uwagi byli właśnie ci, którzy zja-

wili się, by odebrać certyfikaty przyznane
w dowód uznania dla postawy biznesowej,
którą potwierdzają, iż przestrzegają wysokich
standardów, cenią jakość i szczycą się rze-
telnością w codziennych działaniach, doce-
nianych nie tylko przez kapitułę, lecz także
klientów, kontrahentów, pacjentów, petentów,
którzy na co dzień korzystają z oferty laure-
atów i są przez nich obsługiwani na najwyż-

szym poziomie, co owocuje zadowoleniem
z usług i zaufaniem. Świadkami ich zwycię-
stwa w tak uroczystym dniu byli również licz-
ni przedstawiciele władz samorządowych, śro-
dowiska medycznego i świata polityki. Atrak-
cją wieczoru był występ Haliny Młynkowej,
którym gwiazda zapewniła laureatom i go-
ściom doskonałą rozrywkę i miło spędzony
czas do samego końca. �
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Nagrodę dla firmy Barosz-Gwimet Sp. z o.o. odebrał prezes Czesław Mocko
(pierwszy z lewej)

Etyka 
– klucz do sukcesu
Rozmowa z Robertem Składowskim, prezesem zarządu 
Mazowieckiego Zrzeszenia Handlu, Przemysłu i Usług

Jak zmienia się w polskich realiach ro-
zumienie etyki w biznesie i jej roli w pro-
sperowaniu przedsiębiorstw oraz budowaniu
sukcesu firm?

– Z punktu widzenia przedsiębiorstwa
– etyka to jeden z kluczowych elementów
usprawniających zarządzanie i budujących
wartość firmy. Częstą praktyką staje się two-
rzenie tzw. Kodeksu Etycznego, czyli zbio-
ru zasad postępowania w obszarach funk-
cjonowania firmy. Chodzi tu zarówno o oto-
czenie zewnętrzne – partnerów biznesowych,
instytucje, konkurencję, środowisko natu-
ralne, jak również o określenie zasad współ-
pracy wewnątrz firmy. Jasne określenie
systemu wartości i zasad postępowania
buduje kulturę danego przedsiębiorstwa
i bez wątpienia przekłada się na jego wize-
runek. �



�
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Warto również zaznaczyć, iż ważną rolę w propagowaniu etyki
w biznesie odgrywają organizacje pracodawców. W działalność sta-
tutową Mazowieckiego Zrzeszenia Handlu, Przemysłu i Usług wpi-
sane jest kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki i rzetelności
w prowadzeniu działalności gospodarczej, dlatego też organizowa-
ny przez nas projekt „Rzetelni w Biznesie” nie tylko realizuje zada-
nie statutowe, ale wierzę, że również ma wpływ na postrzeganie wagi
etyki w biznesie.

Jakie aspekty etycznej postawy przedsiębiorców są najcenniej-
sze z punktu widzenia organizatorów Programu „Rzetelni w Biz-
nesie”?

– Każdy przedsiębiorca, jako osoba decyzyjna i zarządzająca, musi
mieć świadomość tego, że kształt firmy, jej rozwój i pozycja na ryn-
ku uzależnione są w dużej mierze zarówno od sposobu zarządzania,
jak i od wartości i zasad wyznawanych i przestrzeganych przez przed-
siębiorcę. Wartość firmy to nie tylko jej zasoby majątkowe, kadrowe,
ale również kultura organizacyjna oparta na respektowanych przez
wszystkich zasadach, mających na uwadze szacunek dla klienta, kon-
kurencji, a także dla siebie samych.

Co odróżnia drugą edycję Programu „Rzetelni w Biznesie” od
premiery przedsięwzięcia w 2011 roku? Jak oceniają państwo za-
interesowanie projektem w II edycji i poziom tegorocznych zgłoszeń?

– Druga edycja Programu „Rzetelni w Biznesie” to już „przetarty
szlak” dla organizatorów. Ideę projektu popiera Kancelaria Prezydenta
RP, przewodniczący Parlamentu Europejskiego, a także przedstawi-
ciele władz rządowych i samorządowych.

Nas, organizatorów, cieszy zainteresowanie Programem „Rze-
telni w biznesie” zarówno firm dużych, działających w kraju oraz
poza jego granicami, jak również firm z sektora MSP, które chcą po-
kazać szerszemu gronu, że są bardzo ważnym „graczem” polskiej
gospodarki. Poziom każdej edycji Programu jest bardzo wysoki –
zresztą jako organizatorzy staramy się dbać o prestiż i rangę pro-
jektu.

Otrzymane w Programie certyfikaty to nie tylko uhonorowanie
dotychczasowej działalności danej firmy czy instytucji, ale również
sygnał dla otoczenia, że z tym podmiotem warto współpracować.

Jak wygrana ubiegłorocznych laureatów wpłynęła na ich dzia-
łalność gospodarczą, wyniki, wizerunek?

– Otrzymujemy od naszych laureatów sygnały o tym, iż udział
w Programie „Rzetelni w Biznesie” przełożył się na postrzeganie fir-
my jako rzetelnej w prowadzeniu biznesu i w sposób pośredni przy-
czynił się do nawiązania nowych kontaktów biznesowych. Jest to bar-
dzo dobra wiadomość, która utwierdza nas w przekonaniu, że or-
ganizowana inicjatywa ma sens. Poza tym kontakt z laureatami pro-
jektu stanowi również bardzo cenną informację dla działalności Ma-
zowieckiego Zrzeszenia Handlu, Przemysłu i Usług. Jako organiza-
cja będąca „głosem” przedsiębiorców możemy poprzez spotkania
z władzami rządowymi sygnalizować, a także aktywnie działać na rzecz
rozwiązywania problemów przedsiębiorców.

Odrębne nagrody przewidziano dla tych, którzy odnoszą suk-
cesy w skali europejskiej i ogólnopolskiej oraz dla tych, którzy dają
przykład rzetelności biznesowej w wymiarze regionalnym. Czy za-
sługi laureatów tych kategorii są porównywalne?

– Firmy działające na rynku europejskim, ogólnopolskim czy
w danym regionie borykają się z podobnymi problemami w kontek-
ście zarządzania firmą. Nie dokonujemy oceny pod kątem danej bran-
ży, ale pod kątem elementów, które są wspólne dla przedsiębiorstw,
tj. relacji z pracownikami, kontrahentami, współpracy ze społecznością
lokalną i samorządową, posiadanych certyfikatów itp. 

Jak na tle pozostałych podmiotów radzą sobie placówki ochro-
ny zdrowia, nagradzane w ramach odrębnej kategorii? Czy w pol-
skich szpitalach i przychodniach jest nie tylko profesjonalnie, ale
również solidnie?

– Osobiście nie przestanę twierdzić, że służba zdrowia w Polsce
przechodzi poważne pozytywne zmiany. Owszem, tematem spornym
są środki pieniężne, które w obliczu działania placówki medycznej
w systemie ochrony zdrowia są niewystarczające. Tym bardziej war-
to pokazywać te przykłady, które – mimo przeciwności – potrafią do-
skonale funkcjonować na rynku. Wiele jest jeszcze do zrobienia, żeby
polska służba zdrowia działała bez zarzutów, ale uważam, że na ten
moment i tak jest na bardzo wysokim poziomie.

W jaki sposób warto upowszechniać działania i postawy re-
prezentowane przez laureatów, aby na krajowym rynku coraz wię-
cej było rzetelnych, wiarygodnych firm i instytucji?

– Współpraca Mazowieckiego Zrzeszenia Handlu, Przemysłu
i Usług z władzami rządowymi i samorządowymi chociażby w ramach
Programu „Rzetelni w Biznesie” jest doskonałym narzędziem służącym
upowszechnianiu dobrych praktyk i etyki w prowadzeniu biznesu. Pro-
mując naszych laureatów, chociażby poprzez rekomendacje wysyłane
do ich obecnych i potencjalnych partnerów biznesowych, przekazu-
jemy informację o tym, iż rzetelność w szerszej perspektywie popła-
ca. Proszę zauważyć, że przedsiębiorcy zaczynają doceniać fakt, że
– jak wspomniałem na początku wywiadu – etyka to jeden z kluczo-
wych elementów usprawniających zarządzanie i budujących wartość
firmy. Coraz więcej mówi się na temat etyki i społecznej odpowie-
dzialności biznesu, a Mazowieckie Zrzeszenie Handlu, Przemysłu
i Usług poprzez swoją działalność bez wątpienia przyczynia się do
upowszechniania i propagowania idei związanych z tymi pojęciami.

Rozmawiał Piotr Nowacki

Zakład Optyczny 
Poradnia Okulistyczna 
– OKO Andrzej Bayer

ul.11-go Pułku Ułanów 
Legionowych 26

06-400 Ciechanów
tel./faks: (23 )672 15 01

optyk@andrzejbayer.pl
bayer@ciechanow.pl

www.andrzejbayer.pl

Okulary z Bayerem
Oferujemy:

kompleksowe badanie wzroku, okulary korekcyjne, okulary
przeciwsłoneczne, okulary dla dzieci, szkła okularowe, so-
czewki progresywne, soczewki dla kierowców, soczewki oku-
larowe, galanteria.
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Jak przedstawiają się aktualne zasoby
KSM Przylesie?

– Nasza spółdzielnia zarządza zasobami
o powierzchni około 500 tys. mkw., na któ-
rych zlokalizowanych jest 151 budynków
mieszkalnych wielorodzinnych, 119 lokali
użytkowych i 451 garaży. Każdego roku sta-
ramy się oddać do użytku nowy budynek
mieszkalny, poprzedzając realizację inwestycji
analizą rynku.

Od dawna tworzymy wieloletnie plany
i programy oparte na analizie potrzeb i sta-
nu technicznego zasobów. Determinacja w re-

alizacji programów termomodernizacyjnych
oraz aktywność w pozyskiwaniu środków ze-
wnętrznych zaowocowały bardzo dobrym sta-
nem tych kilkudziesięcioletnich już budynków.
Lokale mieszkalne opomiarowane są w no-
woczesne wodomierze z nakładkami do
zdalnego odczytu ich wartości, w 2013 roku
zakończy się też program wymiany podziel-
ników kosztów ciepła z funkcją zdalnego od-
czytu i monitoringu

Które z ostatnio zrealizowanych inwe-
stycji w największym stopniu przyczyniły się
do poprawy jakości życia mieszkańców?

– W 2010 roku zakończony został pro-
gram termomodernizacji najstarszej części
osiedla im. Wańkowicza, w ramach którego
przeprowadzono kompleksowy remont
w 2260 mieszkaniach polegający na: wymianie
instalacji centralnego ogrzewania; budowie
nowych centralnych instalacji ciepłej wody
i cyrkulacji łącznie z opomiarowaniem; li-
kwidacji gazowych podgrzewaczy wody; re-
moncie instalacji wodnej i kanalizacyjnej; do-
ciepleniu stropodachów, ścian szczytowych

oraz wymianie wyeksploatowanych okien
drewnianych na okna energooszczędne.
Wszystko to poprawiło bezpieczeństwo miesz-
kańców, ich komfort i jakość życia w tych bli-
sko 50-letnich budynkach.

W podstawowe zasady spółdzielczości
wpisuje się działalność społeczno-kultural-
na. W jaki sposób to założenie realizowane
jest przez państwa?

– Spółdzielnia dysponuje czterema klu-
bami osiedlowymi, których oferta obejmuje
m.in.: przedszkola, półkolonie letnie, sekcje za-
interesowań, zajęcia gimnastyczne i rehabi-
litacyjne, festyny sportowo-rekreacyjne, klu-
by seniorów, wynajem sal oraz organizację im-
prez zleconych. Na realizację tych zadań co-
rocznie przeznaczamy około 1,4 mln zł.
Efekty w postaci budowy więzi międzyludz-
kich, wpajania idei spółdzielczości i solidar-
ności są niepoliczalne.

Rozmawiał Tomasz Rekowski

www.ksmprzylesie.com

Niepoliczalne efekty
Rozmowa z Kazimierzem Okińczycem, prezesem zarządu 
Koszalińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przylesie”

Wywóz śmieci i odpadów komunalnych z terenów
nieruchomości

Selektywna zbiórka odpadów

Mechaniczne czyszczenie, mycie i dezynfekcja 
kanałów zsypowych

Pawilony kontenerowe do odbioru i segregacji 
odpadów komunalnych (odzysk 40% masy 
surowców wtórnych, 25% masy biodegradowalnej, 
pozostałe 35% „balast”)

EKO-MAZ Sp. z o.o.
09-407 Płock, ul. Gierzyńskiego 17, tel./fax 24 263 62 92, tel. kom. 601 200 439, e-mail: ekomaz@wp.pl
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Jak władze wojewódzkie powinny wzmacniać
świadomość roli rzetelności biznesowej na
szczeblu regionalnym oraz propagować zasady
etyki i odpowiedzialności w środowisku 
przedsiębiorczości na swoich terenach, 
aby regiony rozwijały się gospodarczo, 
a zarazem umacniały swój pozytywny wizerunek 
poprzez postawę biznesową firm i instytucji?

Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego
– Wielkopolska to miejsce atrakcyjne pod względem inwestycyjnym, w którym wspiera się nowe formy
przedsiębiorczości, innowacyjne projekty i międzynarodową współpracę małych i średnich firm. Duży
nacisk kładziemy na budowanie wzajemnych relacji pomiędzy biznesem, administracją i nauką. Przy-
wiązujemy szczególną wagę do wymiany doświadczeń, dzielenia się pomysłami i wspólnego rozwiązy-
wania problemów, postrzegając przedsiębiorczość również jako służbę społeczną. Wszystko to ma
sprzyjać tworzeniu odpowiedzialnej postawy biznesowej i wyznaczaniu standardów etycznych wśród
przedsiębiorców, którzy decydują o rozwoju, możliwościach zatrudnienia i poziomie życia mieszkańców.
O sukcesie ekonomicznym firm decydują bowiem nie tylko wyniki finansowe, lecz także wizerunek
i prestiż, a to wszystko wpływa z kolei na zaufanie, jakim cieszy się polski biznes w regionie, kraju
i poza jego granicami.

Rafał Jurkowianiec, marszałek województwa dolnośląskiego
– Rzetelność biznesowa to nie tylko idea. W dzisiejszych realiach, przy wzrastającej konkurencji na
rynku, to element, który przynosi firmom wymierną korzyść – zysk. Rzetelność, wiarygodność i ucz-
ciwość to wartości przekładające się bezpośrednio na wyższe przychody, większą liczbę klientów oraz
zaangażowany i oddany zespół pracowników. Jako samorząd województwa chcielibyśmy, aby dol-
nośląskie firmy były liderami w gospodarce nie tylko krajowej, ale i europejskiej.
Wspomniane wartości są najlepszą drogą do osiągnięcia tego celu. Stąd też nasze zaangażowanie
w promocję i rozpowszechnianie zasady rzetelności w biznesie. Czynimy to m.in. poprzez współorga-
nizowanie lub patronowanie wydarzeniom, które mają promować najlepsze firmy. Najlepsze, w naszym
rozumieniu, nie tylko pod względem finansowym, lecz także te, których relacje z konkurencją, kontra-
hentami, klientami oraz administracją w naszej ocenie reprezentują najwyższy poziom. Przed-
siębiorstwa, które otrzymują Dolnośląski Certyfikat Gospodarczy czy Dolnośląski Gryf to jednostki
godne naśladowania. Posługując się tym wyróżnieniem w działaniach promocyjno-marketingowych,
lokalni przedsiębiorcy wzmacniają jednocześnie swój wizerunek. Podkreślają w ten sposób swoją wiary-

godność, a to bez wątpienia ma wpływ na dalsze sukcesy rynkowe. Wśród wielu inicjatyw, którym patronowaliśmy, były również
programy Solidna Firma i Rzetelni w Biznesie.
Działania samorządu powinny zatem dalej koncentrować się na propagowaniu solidności i etyki biznesowej. Przez tak ukierunk-
owaną aktywność pokazujemy dobre przykłady i zachęcamy innych do stosowania określonych zasad. Naszym łącznikiem ze
światem biznesu są w tym przypadku organizacje samorządu gospodarczego oraz Dolnośląska Rada Gospodarcza. Jestem
przekonany, że nasze działania w zakresie promowania rzetelności biznesowej docenią zarówno nagradzani przedsiębiorcy, jak
i ich kontrahenci oraz klienci.

Mirosław Karapyta, marszałek województwa podkarpackiego
– Uważam, że jedną z ważniejszych kwestii osiągnięcia sukcesu w biznesie jest budowanie go na
wartościach etycznych, takich jak uczciwość wobec klientów i kontrahentów, terminowość w kon-
taktach oraz wierność zasadom „fair play”. To wręcz nieocenione atuty współczesnego przed-
siębiorstwa. Firma, która przestrzega tych zasad, jest szanowanym partnerem na rynku, cieszącym
się zaufaniem klientów, i na tym zaufaniu buduje swoją wiarygodność. Zaufanie do marki musi być
oparte o wysoką jakość wyrobów lub usług. Zadowolenie klientów i kontrahentów jest najlepszą prog-
nozą nawiązywania nowych kontaktów i zawierania kontraktów biznesowych. A to decyduje o wielkości
zysków osiąganych przez przedsiębiorcę. Jako samorząd województwa podkarpackiego oczywiście
chcielibyśmy, aby wszystkie działające tu firmy opierały swoją działalność na zasadach etycznych
i kierowały się odpowiedzialnością wobec swoich partnerów, dlatego chętnie wspieramy wszelkie
inicjatywy, które propagują zasady „fair play” w działalności biznesowej. 
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Bożentyna Pałka-Koruba, wojewoda świętokrzyski
– Przy obecnych, znacznie ograniczonych po powstaniu samorządów terytorialnych, kompetencjach
wojewody skutecznym środkiem dotarcia do świadomości społecznej w zakresie promocji rzetelnego
biznesu wydają się akcje informacyjne. Taką kampanię pod hasłem „Świętokrzyskie Horyzonty Przed-
siębiorczości”, wspólnie ze Świętokrzyskim Związkiem Pracodawców Prywatnych Lewiatan, roz-
poczęliśmy z początkiem tego roku. Jej celem jest wsparcie lokalnego środowiska biznesu i wy-
pracowanie platformy współpracy między parlamentarzystami, administracją rządową i przedsiębior-
cami w zakresie rozwiązań legislacyjnych sprzyjających rozwojowi biznesu na terenie regionu.
W ramach kampanii organizowane są tematyczne konferencje i wydarzenia, a jednym z najważniejszych
działań są cykliczne spotkania przedsiębiorców z parlamentarzystami Ziemi Świętokrzyskiej, podczas
których poruszane są między innymi propozycje w sprawie zmian w Ustawie Prawo Zamówień Pub-
licznych. Kampanię promują również spoty emitowane w lokalnych mediach. Ponadto Kielecki Park
Technologiczny ogłosił w ramach kampanii konkurs, którego głównym celem jest wyłonienie i na-
grodzenie autorów najlepszych biznesplanów, na podstawie których laureaci będą mieli możliwość uru-
chomienia swojej działalności gospodarczej.

Adam Matusiewicz, marszałek województwa śląskiego
– Temat rzetelności odpowiada wyzwaniom współczesnego świata, zwłaszcza w dobie kryzysu finan-
sowego oraz afer instytucji parabankowych. Dyskusja dotycząca uczciwego i rzetelnego sposobu
prowadzenia działalności powinna być prowadzona we wszystkich i ze wszystkimi sektorami gospo-
darki. Przyzwoici przedsiębiorcy nie liczą na szybkie zyski, ale budują markę, która pozwoli im utrzy-
mać odpowiednią pozycję na rynku. Rzetelny pracodawca to taki, który dba o swojego pracownika, jego
rozwój zawodowy i odpowiednie, regularne wynagrodzenie. Warto promować uczciwość w gospodarce
i nagradzać odpowiedzialnych biznesmenów.
Ogólne warunki działalności gospodarczej ustalane są na szczeblu rządowym, a regiony poprzez swoją
aktywność starają się przyciągnąć do siebie jak najwięcej inwestorów i przedsiębiorców. Aby dobrze
wykonać swoje zadanie, województwo śląskie stara się integrować przedsiębiorców oraz stwarzać
możliwości ich rozwoju. Region jest swego rodzaju łącznikiem poszczególnych sektorów gospodarki
– biznesu, nauki i organizacji pozarządowych. Wykonuje swoje zadania poprzez klastrowanie podmiotów

z województwa – angażuje w poszczególne działania przedsiębiorstwa, organizacje i samorząd terytorialny. W ten sposób re-
gion postrzegany jest jako otwarty na współpracę i rzetelny w wykonywaniu swoich działań.
Region aktywnie promuje odpowiedzialny biznes – powołaliśmy Radę ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu jako inicjatora
przedsięwzięć służących popularyzacji zasad CSR oraz promotora społecznie odpowiedzialnych postaw i upowszechniania do-
brych praktyk w tym obszarze. Członkami Rady są przedstawiciele organizacji związkowych i organizacji pracodawców, urzęd-
nicy oraz przedstawiciele firm i organizacji pozarządowych z regionu.
Wszyscy chcemy, aby wizerunek polskiej i śląskiej gospodarki kształtowany był wyłącznie przez praworządne firmy. Jako urząd
możemy jedynie tworzyć warunki do przyciągania takich firm, ale nasze działania nie mają same w sobie mocy sprawczej. Trzeba
w Polsce zbudować kulturę rzetelnego przedsiębiorcy, a temu służyć mogą właśnie takie inicjatywy, jak Rzetelni w Biznesie.
Warto bowiem promować tych, którzy potrafią osiągnąć zyski z pożytkiem nie tylko dla siebie, ale i dla konsumentów.

Elżbieta Polak, marszałek województwa lubuskiego
– Samorząd województwa lubuskiego wspiera rzetelność biznesową regionalnych przedsiębiorców
poprzez budowanie partnerskich relacji z nimi. Dotyczy to nie tylko wsparcia finansowego. Warto pod-
kreślić, że w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na wsparcie małych, średnich
i mikrofirm przeznaczyliśmy blisko 450 mln zł. I to właśnie przedsiębiorcy byli naszymi najbardziej ak-
tywnymi beneficjentami. Wsparcie dotyczy również promocji gospodarczej. W tym roku realizujemy
misje gospodarcze do Anglii, Rosji i Niemiec. Dofinansowujemy także udział firm w targach i konfe-
rencjach.
Samorząd województwa ściśle współpracuje z organizacjami pracodawców i przedsiębiorców.
Jesteśmy partnerem konkursów takich jak Lubuski Mister Budowy czy Lider Biznesu. Zapraszamy też
środowiska pracodawców do konsultowania naszych dokumentów strategicznych. Przedsiębiorcy mają
ogromny udział we wdrażaniu programów operacyjnych – nadzorują realizację programów przez udział
w Komitetach Monitorujących.

Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego
– Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu – CSR – staje się coraz bardziej popularna, także
w Polsce. Wiele firm zauważyło już, jak wiele korzyści niesie za sobą jej wdrożenie. Zrównoważony
rozwój firmy, pozytywny wizerunek, zwiększenie zainteresowania i zaufania poszczególnych grup
odbiorców, ale także zaangażowanie pracowników – to tylko niektóre z nich. Społeczna odpowiedzial-
ność biznesu to koncepcja, zgodnie z którą organizacje na etapie realizowania swojej własnej strate-
gii, poza interesem ekonomicznym, dbają o interesy społeczne, w tym pracowników, relacje
z otoczeniem oraz ochronę środowiska. Samorząd województwa mazowieckiego dostrzegł zalety
wprowadzenia takiej strategii zarządzania, dlatego rozpoczęliśmy już wdrażanie w urzędzie marszał-
kowskim zasad społecznej odpowiedzialności. Zaczynamy od siebie, jednak myślimy już o organizacji
szkoleń, spotkań czy seminariów propagujących CSR wśród lokalnych przedsiębiorców. Niezwykle po-
mocne w promocji idei społecznej odpowiedzialności są fundusze unijne. W jednym z priorytetów
PO KL – Priorytecie VIII Regionalne kadry gospodarki – można uzyskać środki nie tylko na szkolenia dla
pracowników firm, ale także pomoc w tworzeniu partnerstw lokalnych czy organizację staży dla pra-
cowników firm w jednostkach naukowych oraz naukowców w przedsiębiorstwach.



Spółdzielnia Mieszkaniowa w Pieka-
rach Śląskich zarządza 157 budyn-
kami mieszkalnymi o łącznej po-
wierzchni 306 110 mkw. Swoje usłu-

gi realizuje na rzecz około 16 tys. mieszkań-
ców. Prowadzi także inwestycje mieszkanio-
we oraz organizuje imprezy kulturalno-
oświatowe.

Konkurencyjną pozycję na lokalnym
rynku spółdzielnia zawdzięcza jakości i ter-
minowości świadczonych usług. Nie bez
znaczenia pozostaje fakt, że prowadzona
przez SM Piekary Śląskie polityka cenowa
– nie nastawiona na chęć osiągnięcia zysku
– jest przystępna dla mieszkańców. Wszyst-
kie te czynniki łącznie stanowią o profesjo-
nalizmie i kompleksowości zarządzania, sy-
tuując piekarską spółdzielnię wśród liderów
nie tylko w regionie, ale i w kraju.

Na wysoką pozycję rynkową spółdzielni
wpływają także inne czynniki, jak chociażby
posiadanie własnych wysoko wykwalifiko-
wanych kadr techniczno-ekonomicznych,
dokonywanie regularnych przeglądów tech-
nicznych budynków, realizacja wieloletnich
programów remontowych czy też opomia-
rowywanie mediów, dzięki czemu możliwe jest
racjonalne i oszczędne gospodarowanie nimi,
co w efekcie przyczynia się do utrzymania
opłat na niezmienionym od lat poziomie. Po-
nadto spółdzielnia we własnym zakresie wy-
konuje roboty remontowe i inwestycyjne,
zarówno pod kątem techniczno-budowlanym,
jak i ekonomicznym, a także we własnym za-
kresie opracowuje dokumentację projektowo-
kosztorysową. Jako jedna z nielicznych, po-
siada również własny zakład budowlano-re-
montowy oraz zakład ciepłowniczy.

Zakład Budowlano-Remontowy Spół-
dzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich,
jest jednym z najstarszych tego typu zakładów
na Śląsku. Oferuje on spółdzielcom oraz
mieszkańcom spółdzielni usługi budowlane,
remontowe i konserwacyjne, bez naliczania
zysku z tego tytułu. Natomiast Zakład Cie-
płowniczy, oferujący eksploatację, konserwację
i naprawę urządzeń energetycznych, swoim
zasięgiem obejmuje nie tylko zasoby spół-
dzielcze, ale także wspólnoty mieszkaniowe
z całego miasta.

Piekarska spółdzielnia realizuje także in-
westycje mieszkaniowe. Sukcesywnie budu-
je i oddaje do użytku budynki wielorodzinne.
Realizowane w chwili obecnej Osiedle na Lip-
ce usytuowane jest na terenie otoczonym zie-
lenią, w ciszy i spokoju, pomimo przynależ-
ności miasta do aglomeracji śląskiej. Na
atrakcyjność osiedla wpływa także niewielka
odległość od centrum miasta Piekary Śląskie
oraz dobra komunikacja z miastami ościen-
nymi. Budynek charakteryzuje się nowocze-
snym designem oraz wysoką jakością wyko-
nania w oparciu o najnowocześniejsze tech-
nologie.

Godna podkreślenia jest przyjęta forma
zarządzania administrowanymi zasobami
mieszkaniowymi, która ma charakter zespo-
łowy. Oprócz organów ustawodawczo-sta-

tutowych, tj. Rady Nadzorczej i Zarządu, dzia-
łają także Rady Osiedlowe, które monitoru-
ją zarządzanie zasobami mieszkaniowymi,
przekazując uwagi i wnioski mieszkańców
w zakresie występujących potrzeb i termino-
wości ich realizacji.

– Jak cały ruch spółdzielczy w Polsce, tak-
że i my przeszliśmy przez wiele zakrętów, ale
istniejemy. To nie tylko potwierdzenie idei spół-
dzielczości w ogóle, ale także udowodnienie,
że ponad pięćdziesiąt lat temu, nasi po-
przednicy, zakładając spółdzielnię w Piekarach
Śląskich, postąpili słusznie, a my kontynu-
ujemy ich dzieło – mówi Feliks Pastuszka, pre-
zes zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Pie-
karach Śląskich.

www.smpiekary.pl
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Z sukcesami
w nowe półwiecze
Działając od przeszło 50 lat, Spółdzielnia Mieszkaniowa w Piekarach Śląskich 
zdobyła bogate doświadczenie w zarządzaniu nieruchomościami, stając się 
firmą profesjonalną i godną zaufania, czego potwierdzeniem może być 
uhonorowanie w programie Rzetelni w Biznesie
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Pasaż handlowo-usługowy – Osiedle Andaluzja

Osiedle na Lipce – inwestycje
mieszkaniowe w trakcie realizacji

Osiedle Wieczorka – termomodernizacja
budynków



Co sprawia, że założenia spółdzielczości
mieszkaniowej tak dobrze się sprawdzają, na-
wet wobec niesprzyjających okoliczności?

– Cały sekret sprowadza się do stwier-
dzenia, że robimy to, czego chcą mieszkań-
cy. Wszystkie decyzje są podejmowane wolą
większości, a ich efekty leżą w interesie człon-
ków. Mając realny wpływ na to, co dzieje się
w najbliższym otoczeniu, mieszkańcy chcą
trwać w tej strukturze. Spółdzielnia jest
strukturą ekonomicznie silniejszą niż wspól-
nota, dzięki czemu ma możliwość natych-
miastowej reakcji na potrzeby i apele ze
strony członków. Ważne, by była wola. Oso-
biście chodzę po osiedlu, rozmawiam z ludź-
mi i słucham, na czym im zależy, co by zmie-
nili, udoskonalili. Pewne rzeczy realizujemy
od razu, inne czekają nieco dłużej, ale zawsze
staramy się sprawnie reagować na postula-
ty i sugestie lokatorów, jeśli tylko są one za-
sadne i mają służyć społeczności mieszkań-
ców.

Co pozwala zagospodarować budżet
tak, by środki w dyspozycji spółdzielni star-
czały na pokrycie bieżących potrzeb i sys-
tematyczne inwestycje w poprawę jakości ży-
cia mieszkańców, a zarząd z powodzeniem
przechodził od pomysłów do ich realizacji?

– Jak powiedziałem, w naszej spółdziel-
ni nic nie dzieje się bez woli i zgody miesz-
kańców, a koszty realizowanych projektów po-
krywamy z własnych środków, bez zaciąga-
nia kredytów. Opłaty przeznaczane na wie-
lomilionowe inwestycje, jak choćby termo-
modernizację budynków czy wymianę 140
dźwigów, szybko zwracają się mieszkańcom
w obniżonych opłatach eksploatacyjnych. Lu-
dzi to przekonuje, bo zauważają efekty, a nie
odczuwają obciążających kosztów. Podobnie
było z telewizją kablową, której spółdzielnia,
na wniosek lokatorów, jest operatorem. Na-
dajemy 90 programów za 23 zł miesięcznie,
a przy okazji wykonanej instalacji oferujemy
dostęp do Internetu za nie więcej niż 30 zł. To
też inicjatywa zrealizowana z woli członków

i możliwa dzięki rozsądnemu gospodaro-
waniu budżetem. Gdy nie zawodzi się miesz-
kańców i realizuje się to, czego chcą, można
cieszyć się ich autorytetem, a wtedy, nawet gdy
inicjatywa wychodzi od nas, mamy zaufanie
członków, którzy wierzą, że planowane dzia-
łania okażą się dla nich korzystne. Prezes musi
umieć rozmawiać z ludźmi i trafiać w ich po-
trzeby. Przydają się umiejętności perswazyj-
ne i osobowość, która sprzyja budowaniu za-
ufania.

Co oprócz dobrych relacji z otocze-
niem pomaga w pracy na sprawowanym
przez pana stanowisku? Trzeba być upartym
i cierpliwym, by odnosić sukcesy, których SM
Jagiełły ma na koncie tak wiele?

– To bardzo przydatne cechy. W żadnym
razie nie można się zniechęcać. Nie do prze-
cenienia jest doświadczenie. Stanowisko pre-
zesa objąłem w wyniku konkursu, który wy-
grałem dzięki przedstawionej koncepcji
rozwoju spółdzielni. Jeśli ma się rozeznanie
i praktykę w środowisku spółdzielczości
mieszkaniowej, nie trudno zgadnąć, że naj-
większe koszty eksploatacji zasobów związane
są z ciepłem. Równie ważna jak wyciąganie
wniosków z nabytej wiedzy jest aktywność
ukierunkowana na poprawę stanu zarzą-
dzanych zasobów i warunków życia ich użyt-
kowników. Nam się to od lat udaje. Dzięki ter-
momodernizacji, wymianie dachów, okien
i drzwi na klatkach oraz dźwigów, a także
wprowadzonym udogodnieniom i systema-
tycznie rozszerzanej ofercie rekreacyjno-kul-
turalnej mieszkańcy żyją w coraz lepszych wa-
runkach, a ja cieszę się ich zaufaniem i au-
torytetem, które bardzo sobie cenię.

Jak widzi pan przyszłość spółdzielni
w kolejnych latach?

– Projekt nowelizacji ustawy o spół-
dzielniach mieszkaniowych przedłożony
przez władzę obywatelską oznacza koniec. To
już nie gęsta mgła, ale mrok. Mam swoje lata
i pamiętam, że spółdzielnie mieszkaniowe
– niezależnie od władzy – zawsze przeszka-
dzały. Jeżeli prezes jest wybierany w wybo-
rach powszechnych, a nie w drodze konkursu,
to nie decyduje o tym fachowość kandyda-
ta, tylko kampania, na którą środki wykładają
partie. O co więc chodzi, jeśli nie o pienią-
dze?

Jeśli jednak mimo niechęci tyle lat spół-
dzielnie istnieją, a nawet nieźle sobie radzą,
to może i tym razem głosy spółdzielców coś
wywalczą?

– Serdecznie życzę tego wszystkim człon-
kom. Jednak upór, z jakim rząd zmierza do
przeforsowania niekorzystnych dla spół-
dzielni zmian, nie tylko zastanawia, ale ha-
muje optymizm. W naszej spółdzielni tylko
12,5 proc. członków się wyodrębniło. W in-
nych to 40 proc. i więcej. Niższy procent ob-
razuje efekty naszej pracy. Te bowiem po-
wodują, że ludzie nie chcą odchodzić ze spół-
dzielni. Prawdopodobnie władze widząc, że
takich przypadków jest więcej, postanowiły
wprowadzić wspólnoty z mocy prawa, li-
kwidując spółdzielnie, które mają zbyt wielu
zwolenników.

Rozmawiała 
Magdalena Szczygielska

www.smjagiello.pl

Cenię zaufanie i autorytet
Rozmowa z Wiesławem Cyzowskim, prezesem zarządu 
Spółdzielni Mieszkaniowej im. Władysława Jagiełły w Łodzi

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Władysława Jagiełły w Łodzi z lotu ptaka
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Międzyzakładowa Spółdzielnia
Mieszkaniowa „Energetyka”
należy do największych spół-
dzielni mieszkaniowych w kra-

ju. Od początku swej działalności, czyli od nie-
mal 55 lat wybudowała ponad 25 tys. miesz-
kań. Część osiedli wydzieliła się w samodzielne
spółdzielnie mieszkaniowe. Obecnie zasoby
mieszkaniowe spółdzielni zlokalizowane są
w południowej części Warszawy, w dzielnicy
Mokotów, a dokładnie wzdłuż ulic: Czer-
niakowskiej, Powsińskiej, Sobieskiego, Witosa
i Sikorskiego.

W skład MSM „Energetyka” wchodzi sie-
dem osiedli: „Sielce”, „Sadyba”, „Stegny
Północ”, „Stegny Rożek”, „Stegny Połu-
dnie”, „Bernardyńska”, „Idzikowskiego”. Za-
soby Spółdzielni obejmują 256 budynków
mieszkalnych i 22 budynki użytkowe, a za-
mieszkuje je łącznie ponad 35 tys. osób. Spół-
dzielnia jest jednym z największych zarząd-
ców nieruchomości na rynku warszawskim.

Spółdzielnia nie tylko zarządza nieru-
chomościami, lecz także prowadzi działalność
inwestycyjną, dzięki której jej zasoby stale się
powiększają. Co więcej, spółdzielnia stale mo-
dernizuje infrastrukturę swoich osiedli, cze-
go przykładem może być choćby zrealizo-
wany program termomodernizacji wszystkich
budynków wybudowanych przed rokiem
1995, obejmujący wymianę instalacji cen-
tralnego ogrzewania i ocieplenie budynków
oraz wymianę instalacji wodnych. Stopnio-
wo wymieniane są instalacje gazowe i elek-
tryczne oraz dźwigi osobowe. Wydatki na re-
monty i konserwację w 2011 roku wyniosły
32 mln zł. Spółdzielnia systematycznie wdra-
ża przepisy ustawy o spółdzielniach miesz-
kaniowych w zakresie wyodrębniania wła-
sności lokali, przekształceń praw do lokali,
a także ewidencji i rozliczania kosztów na nie-
ruchomości.

Równolegle w MSM „Energetyka” pro-
wadzona jest działalność o charakterze spo-
łeczno-wychowawczym, kulturalnym i spor-
towym. W Ośrodku Edukacji Kulturalnej „Sa-
dyba” znajdują się pracownie tematyczne, bi-
blioteka, organizowane są imprezy sportowo-
rekreacyjne, działa Koło Seniora, a także pro-
wadzone są kursy, np. komputerowe. Z ko-
lei na osiedlu „Stegny Południe” Stowarzy-
szenie „Aktywni dla Stegien” przejęło od Spół-

dzielni prowadzenie zajęć edukacyjnych i spor-
towych dla młodzieży i dorosłych. Na tere-
nie wszystkich osiedli znajdują się nowocze-
sne place zabaw i boiska sportowe. Ponad-
to od 1996 roku SM „Energetyka” wydaje pi-
smo „M-6”, w którym poruszane są intere-
sujące mieszkańców tematy, publikowane
plany inwestycyjne i istotne dla codziennego
funkcjonowania lokatorów ogłoszenia, wy-
jaśniane regulaminy. Oprócz pisma, które
otrzymuje każdy mieszkaniec spółdzielni,
wydawane są gazetki osiedlowe: „Merku-
riusz”, „Sadyba” i „Stegny Południe”.

Aktywność i efektywna działalność MSM
„Energetyka” są doceniane na wielu polach,
czego dowodem są liczne nagrody przyzna-
wane przez podmioty zewnętrzne i gremia eks-
pertów. Do laurów, z których zarząd spół-
dzielni i mieszkańcy mogą być dumni, nale-
żą m.in.: odznaka Krajowej Rady Spółdziel-
czej za zasługi dla spółdzielczości w 1998
roku, II miejsce w ogólnopolskim rankingu
najlepszych spółdzielni mieszkaniowych
województwa mazowieckiego w 2010 roku,
organizowanym przez „Rzeczpospolitą”,

I miejsce w konkursie Mazowiecka Firma
Roku 2010 w kategorii zarządzanie nieru-
chomościami oraz II miejsce na regionalnym
szczeblu programu Dobra Spółdzielnia
w 2011 roku. Poprzedni prezes – Jan Radzi-
kowski, kierujący spółdzielnią przez 23 lata,
w 2009 roku otrzymał tytuł „Prymusa”, zaś
obecnemu prezesowi, Piotrowi Kłodzińskie-
mu, Krajowa Rada Spółdzielcza przyznała
honorowy tytuł „Menadżera – Spółdzielcy
2011”. W grudniu 2011 roku Spółdzielnia
wzięła udział w Konferencji Nowoczesnego
Biznesu w Warszawie, podczas której otrzy-
mała dyplom, prawo posługiwania się wize-
runkiem „Efektywna Firma”, a także statuetkę
„Złota Skarbonka”. Oprócz podejmowa-
nych działań i sukcesów odnoszonych w ich
realizacji, osiedla zarządzane przez MSM
„Energetyka” zwracają uwagę walorami es-
tetycznymi nieruchomości. Wyrazem tego są
wielokrotne wyróżnienia w konkursie „War-
szawa w kwiatach” za niezwykłe dekoracje ro-
ślinne upiększające stolicę.

www.msmenergetyka.pl
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By mieszkało się lepiej
MSM „Energetyka” systematycznie inwestuje w nowe nieruchomości oraz poprawę
stanu infrastruktury, prowadzi szeroką działalność społeczno-oświatową dla swoich
mieszkańców i z sukcesem przechodzi cykliczne badania lustracyjne. Wyniki finansowe
i wymierne efekty działań podejmowanych na rzecz poprawy jakości życia doceniają
nie tylko mieszkańcy osiedli, ale i eksperci reprezentujący różne środowiska
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Bank, jak wiele innych banków spół-
dzielczych w Polsce, jest spółdziel-
nią, a celem spółdzielni jest prowa-
dzenie wspólnego przedsiębiorstwa

ku pożytkowi wszystkich członków i intere-
santów. Począwszy od trudnych lat 90-tych,
bank odnotowuje dynamiczny rozwój za-
równo w zakresie różnorodności oferowanych
produktów, jak i zasięgu działania, co skut-
kuje powiększaniem struktury.

Aktualnie bank zrzesza 2316 członków
oraz posiada sześć placówek, świadczących
usługi dla swoich klientów: główna siedziba
Banku Spółdzielczego w Piotrkowie Kujaw-
skim, oddziały w Zbójnie i Dąbrowie Bisku-
piej oraz punkty kasowe w Bytoniu, Działy-
niu i Golubiu Dobrzyniu. W Piotrkowie Ku-
jawskim, Bytoniu, Dąbrowie Biskupiej i Zbój-
nie uruchomione zostały bankomaty, dostępne
przez całą dobę.

Obecnie bank może pochwalić się pro-
fesjonalną kadrą, nowoczesnymi systema-
mi informatycznymi oraz szeroką gamą
produktów, co sprawia, że skutecznie kon-

kuruje na lokalnym rynku usług finanso-
wych.

Bank ma charakter uniwersalny, a to
wiąże się z polityką wchodzenia w różne
segmenty rynku i wdrażania nowych pro-
duktów związanych z kartami płatniczymi,
pośrednictwem ubezpieczeniowym czy kre-
dytami sezonowymi. Specyfika rynku, na ja-
kim działa, od lat wytycza kierunki jego pod-
stawowej działalności, co znajduje również

przełożenie w ofercie adresowanej do klien-
tów. Dzięki temu bankowi udało się wy-
pracować partnerskie stosunki z samo-
rządami lokalnymi. Stał on się sprawdzo-
nym partnerem w bankowej obsłudze fi-
nansów firm i gminy. Bank stara się rów-
nież aktywnie wspierać lokalną przedsię-
biorczość.

www.bspiotrkowkuj.pl

Solidność i uniwersalność
Bank Spółdzielczy w Piotrkowie Kujawskim istnieje od ponad 138 lat. 
Jest to pierwszy i najstarszy bank w mieście, gminie oraz regionie

Centrala banku w Piotrkowie Kujawskim Oddział banku w Zbójnie

MJK Spółka z o.o. jest jedną z prężniej rozwijających się firm budowlanych na rynku ogólnopolskim. Głównymi obszarami działalności
Spółki są: budowa, remonty, modernizacja oraz przebudowa budynków mieszkalnych, obiektów użyteczności publicznej, a także bu-
dowa i modernizacja dróg, chodników, ścieżek rowerowych. Długoletnie doświadczenie zarządu firmy w zakresie budownictwa lądo-
wego pozwala na skuteczne realizowanie celów firmy, a tym samym gwarantuje wysoką jakość oraz terminowość świadczonych usług
budowlano-remontowych. Spółka zatrudnia wyspecjalizowaną kadrę budowniczą, która bardzo dobrze zna swoją profesję i z zaanga-
żowaniem podejmuje stawiane przed nią zadania. Oprócz doświadczenia kadra Spółki posiada dużą wiedzę i praktykę techniczną, służy
również radą w doborze materiałów i zagospodarowaniu przestrzeni. Jednym z atutów, jaki zawsze pomaga w negocjacjach z odbiorcą,
jest niezwykle konkurencyjna cena. Zazwyczaj jest ona o 10-20% niższa od cen konkurentów. Jednak zapewniamy, że niższa cena nie
zwalnia nas od najwyższej jakości wykonywanych przez nas usług, a ponadto proponujemy pełen zakres prac wykończeniowych i ad-
aptacji wnętrz. Firma gwarantuje niezmienność ceny od ustaleń początkowych oraz krótkie terminy wykonawstwa. Obszar naszej dzia-
łalności to województwo zachodniopomorskie. Wszystkie usługi wykonujemy zarówno z materiałów własnych, jak i powierzonych przez
klienta. A wszystko po to, aby w jak najwyższym stopniu zaspokoić coraz bardziej wyrafinowane życzenia dzisiejszego klienta.

Zapewniamy profesjonalną, solidną i terminową realizację zleceń z gwarancją wysokiej jakości. Pragniemy, by MJK – firma ogól-
nobudowlana – była synonimem profesjonalizmu, rzetelności, gwarancją odpowiedniego wykonania inwestycji.

MJK Sp. z o.o.
Kołobrzeg, ul. Bałtycka 5,

tel.94 35 219 49, mobile 603 317 313
www.mjk.kolobrzeg.pl



Jaka koncepcja dydaktyki oraz zarzą-
dzania publiczną uczelnią wyższą procentuje
dobrą marką i opinią rzetelnej instytucji, po-
twierdzoną przez zewnętrznych ekspertów?

– Renoma i prestiż AGH są oczywiście
sumą wielu czynników i doświadczeń, któ-
re trudno byłoby wymienić w krótkiej roz-
mowie. Na dobrą markę trzeba pracować la-
tami. Czasem mówimy, że najlepszymi am-
basadorami Akademii są jej absolwenci – od
początku istnienia uczelni mury AGH opu-
ściło ponad 150 tys. potrzebnych gospodarce,
świetnie wykształconych inżynierów. Za-
wsze staraliśmy się być blisko przemysłu
i można śmiało powiedzieć, że jest to jeden
z zasadniczych elementów długofalowej
strategii uczelni. Żyjemy w symbiozie z biz-
nesem; dość powiedzieć, że mamy podpi-
sanych ponad 270 umów o ścisłej współpracy
z partnerami z wielu branż – od energetyki,
na IT skończywszy. Kształcimy na 54 kie-
runkach studiów w ponad 200 specjalno-
ściach, odpowiadając tym samym na realne
zapotrzebowanie dynamicznie zmieniają-
cego się rynku pracy.

Co składa się na ofertę edukacyjną naj-
lepiej odpowiadającą potrzebom bieżących
realiów i oczekiwaniom rynku pracy oraz słu-
ży kreowaniu jakości i dobrych praktyk
w przyszłej karierze zawodowej absolwentów,
zgodnie z nowoczesnymi metodami zarzą-
dzania i wyzwaniami prosperowania w biz-
nesie?

– Nie jest tajemnicą, że AGH kształci
w wielu kierunkach specyficznych. To jedna
z naszych przewag konkurencyjnych: nie ma
w Europie drugiego Wydziału Odlewnictwa,
w Polsce nie znajdziemy drugiego Wydziału
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki czy Wy-
działu Wiertnictwa, Nafty i Gazu. Każdy z na-
szych 16 wydziałów ma swoją specyfikę,
mamy kierunki unikatowe. Ciekawa oferta
kształcenia skorelowana jest z wysoką jako-
ścią nauczania, w której nacisk kładziemy na
praktykę. To procentuje, bowiem nasi absol-
wenci zajmują potem wysokie stanowiska
w wielu firmach. Szczycimy się mianem jed-
nej z polskich „kuźni kadr”. Ubiegłoroczny
ranking „Rzeczpospolitej” ukazuje zresztą, że
nieco ponad 10 proc. szefów kilkuset naj-
większych przedsiębiorstw działających w Pol-
sce to właśnie nasi absolwenci. To najlepszy
wynik wśród wszystkich uczelni.

Jak AGH podchodzi do tworzenia po-
tencjału gospodarczego w postaci odpo-
wiednio przygotowanych kadr i badań nad
innowacyjnością, aby działalność uczelni nie
sprowadzała się jedynie do przekazywania
studentom wiedzy teoretycznej?

– Jesteśmy obecnie największą uczelnią
techniczną w kraju – zarówno pod względem
liczby studentów, jak i samodzielnych pra-
cowników nauki. Taki status nakłada na
nas ważny obowiązek, który od początku ist-
nienia uczelni staramy się wypełniać: obo-
wiązek kształcenia znakomicie wykwalifi-
kowanych inżynierów. Nikt w AGH nie wy-
obraża sobie inżyniera, którego wiedza jest
tylko teoretyczna. Potrzeba praktyk, staży
i zajęć laboratoryjnych, a warto wiedzieć, że
Akademia ma ponad 600 świetnie wyposa-
żonych laboratoriów, realizowany jest prak-
tycznie na każdym kierunku i w każdej dzie-
dzinie. Nasza znakomita współpraca z prze-
mysłem i biznesem, oceniana przez wielu jako
modelowy przykład współdziałania uczelni
i firm, również przynosi na tym polu znako-
mite efekty.

W jakim stopniu współpraca uczelni
z innymi instytucjami naukowymi oraz śro-
dowiskiem przedsiębiorczości przekłada się
na kreowanie nowych miejsc pracy i wy-

znaczanie przyszłościowych trendów w na-
uce i gospodarce?

– Badania losów naszych absolwentów,
które kompleksowo przeprowadzamy od kil-
ku lat, pokazują, że kończący Akademię
Górniczo-Hutniczą znajdują pracę bardzo
szybko – większość w niecałe trzy miesiące od
momentu odebrania dyplomu. Podobne
dane zaczyna podawać coraz więcej uczelni,
dlatego warto wspomnieć o jeszcze jednym,
niezwykle istotnym fakcie: 85 proc. naszych
absolwentów znajduje pracę w swoim za-
wodzie zaraz pod studiach. To ogromnie waż-
ne, ponieważ pięć lat specjalistycznego kształ-
cenia sprawia, że są oni poszukiwanymi
przez rynek fachowcami w swoich dziedzi-
nach. Nikogo nie trzeba chyba przekonywać,
że znalezienie jakiejkolwiek pracy a znalezienie
zatrudnienia w swoim zawodzie – dodatko-
wo, jak pokazują nasze badania, już na star-
cie dobrze płatnej – to dwie zupełnie różne rze-
czy.

Rozmawiała Magdalena Szczygielska
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Kuźnia kadr
Rozmowa z prof. Tadeuszem Słomką, rektorem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

RZETELNI W BIZNESIE

Każdy z naszych 16 wydziałów ma swoją specyfikę,
mamy kierunki unikatowe. Ciekawa oferta 
kształcenia skorelowana jest z wysoką jakością
nauczania, w której nacisk kładziemy na praktykę.
To procentuje, bowiem nasi absolwenci zajmują
potem wysokie stanowiska w wielu firmach



Zperspektywy obchodzonego właśnie
podwójnego jubileuszu 50-lecia
działalności rzeczoznawczej oraz
20-lecia samodzielnego funkcjo-

nowania na rynku gospodarczym stanowi on
uhonorowanie dla osiągnięć i dążeń CBiDGP,
zmierzających do kształtowania firmy stara-
jącej się zapewnić najwyższą jakość swoich
usług: badań, ekspertyz, ocen, konsultacji,
szkoleń oraz działań, zgodnie z zasadami ety-
ki i konkurencyjności.

Wiodącym kierunkiem tych działań są ba-
dania rzeczoznawcze w górnictwie prowa-
dzone przez firmę w trzech głównych ob-
szarach: transport pionowy i poziomy, urzą-
dzenia budowy przeciwwybuchowej oraz
zagrożenia metanowe. Podstawowy ich cel to
ocena stanu technicznego maszyn i urządzeń
eksploatowanych pod ziemią i na tej pod-
stawie decyzja o dopuszczeniu do dalszego
użytkowania bądź ocena stopnia bezpie-
czeństwa pracy i kontynuacji wydobycia w wy-
robisku kopalnianym ze względu na wystę-
pujące zagrożenia naturalne, np. metan. Po-
stępująca mechanizacja w zakładach górni-
czych oraz zmiana warunków wydobycia,
związana między innymi z dostępem do co-
raz głębiej położonych pokładów węgla, wy-
wołują konieczność tworzenia, udoskonala-
nia i wdrażania metod badawczych umożli-
wiających coraz bardziej precyzyjną diagno-
stykę, dostosowaną do zmieniających się
warunków technicznych i geologicznych. Na
szczególną uwagę zasługują metody badań
nieniszczących, dzięki którym informacje
o stanie technicznym urządzeń można uzy-
skać bez konieczności ich dekonstrukcji. Po-
zwalają one wychwycić wady pochodzenia
wytwórczego oraz powstałe w trakcie eks-
ploatacji, zlokalizować uszkodzenie i określić
jego rozmiar, co ma niezwykle istotne zna-
czenie w procesie naprawczym.

Doświadczenia badawcze rzeczoznaw-
ców stanowią również ważny wkład w pro-
jektowanie i nowelizowanie norm stosowa-
nych w górnictwie. Przedmiotem specjalne-
go opracowania w tym zakresie była ostatnio
norma oznaczania zawartości metanu w po-
kładach węgla. Tragiczny wypadek w Kopalni
„Halemba” w 2006 roku, gdzie doszło do wy-
buchu metanu, po raz kolejny zwrócił uwa-

gę na fakt, iż obowiązującą od lat 70. XX wie-
ku normę i wskaźniki metanowości i meta-
nonośności trzeba dostosować do obecnych
warunków wydobywczych. Zadanie to pod-
jęły wspólnie Akademia Górniczo-Hutnicza
jako koordynator projektu oraz CBiDGP,
w efekcie czego powstał projekt nowej normy,
przekazany do Polskiego Komitetu Norma-
lizacyjnego celem zatwierdzenia.

Działalność rzeczoznawcza jest dosko-
nałą płaszczyzną umożliwiającą zarówno
opracowywanie i nowelizację metodyk oraz
zapisów normatywnych, jak i proponowanie
nowych rozwiązań konstrukcyjnych urzą-
dzeń wykorzystywanych pod ziemią w celu
zwiększenia ich funkcjonalności, wydajności
i bezpieczeństwa obsługujących je ludzi.
Rzeczoznawstwo to specyficzny, jak na wa-
runki europejskie, kierunek badań i systemu

bezpieczeństwa w górnictwie. Polska jest je-
dynym krajem na kontynencie, w którym ba-
dania rzeczoznawcze są przedmiotem regu-
lacji i sankcji prawnych. Ewoluujące przez lata
przepisy w tym obszarze stawiają obecnie
przed kandydatami na rzeczoznawców dość
wysokie wymagania. W odniesieniu do osób
prawnych konieczne jest posiadanie zaplecza
technicznego i organizacji zapewniającej
bezstronność i rzetelność oraz dostęp do la-
boratorium badawczego wyposażonego
w urządzenia niezbędne do wykonywania ba-
dań. Warunkiem koniecznym jest też za-
trudnianie co najmniej jednej osoby fizycznej,
która wykonuje badania i sporządza opinie
w sprawach dotyczących ruchu zakładu gór-
niczego.

W tym roku mija 50 lat od momentu po-
wołania pierwszego zespołu mającego zaj-
mować się badaniami, ocenami i odbiora-
mi urządzeń wyciągowych i ich elementów.
Rok 1962 stał się początkiem historii rze-
czoznawstwa kształtowanego przez zespo-
ły badawcze funkcjonujące obecnie w ra-
mach Centrum Badań i Dozoru Górnictwa
Podziemnego, przyczyniając się do budo-
wy podwalin polskiego systemu bezpie-
czeństwa pracy związanej z eksploatacją ma-
szyn i urządzeń górniczych. Bezpieczeństwo
to obszar wymagający rzetelnego podejścia,
rzetelnego badania i rzetelnej decyzji, od któ-
rej zależy życie i zdrowie pracowników
eksploatujących maszyny i urządzenia gór-
nicze. �

Rzetelne badania 
– większe bezpieczeństwo
W II edycji konkursu „Rzetelni w biznesie” decyzją kapituły Europejski Certyfikat
przyznany został Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego. Dostrzeżona
rzetelność CBiDGP przejawia się przede wszystkim w działaniach dotyczących 
szeroko pojętego bezpieczeństwa pracy, techniki i środowiska

W uroczystości jubileuszowej uczestniczyli przedstawiciele instytucji współpracujących
z CBiDGP na rzecz bezpieczeństwa pracy, techniki i środowiska

Europejski Certyfikat „Rzetelni w biznesie”
to uhonorowanie półwiecznej działalności
badawczej na rzecz bezpieczeństwa
w górnictwie
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Jeszcze kilkanaście lat temu Lesznowola
była gminą typowo rolniczą – dzisiaj
przeżywa inwestycyjny rozwój. Gmina
Lesznowola zajmuje powierzchnię 69

km kw., mieszka tu ponad 20 tys. osób. Na
jej terenie zarejestrowało się ponad 4,6 tys.
firm z Polski i świata. Lesznowola prze-
kształciła się w gminę o charakterze miesz-
kaniowo-usługowym. To niewątpliwie za-
sługa konsekwentnej polityki samorządu,
który postanowił wykorzystać jeden z naj-
większych atutów gminy, jakim jest bliskie są-
siedztwo stolicy.

Do innych atutów gminy należą m.in.
miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego dla 98,5 proc. obszaru gminy, do-
bry stan infrastruktury technicznej – dostęp
do sieci kanalizacji i wodociągów oraz dobry
stan dróg lokalnych. Potencjalni inwestorzy
mogą samodzielnie sprawdzić interesującą ich
lokalizację, jej położenie i sąsiedztwo za po-
mocą „Internetowego Systemu Prezentacji
Miejscowych Planów Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Lesznowola”, który
jest dostępny na stronie internetowej Urzędu
Gminy: www.lesznowola.pl.

Te walory przyciągają nowych miesz-
kańców i inwestorów. Do osiedlania się w tym
regionie zachęca też wygoda, z jaką się tu żyje
– wysoki poziom gminnej oświaty, nowo-
czesne obiekty edukacyjne i sportowe, bardzo
dobrze funkcjonująca służba zdrowia, swo-
bodny dostęp do okolicznych banków, urzę-
dów pocztowych oraz centrów handlowych.

Gmina jest laureatem wielu ogólnokra-
jowych konkursów i zdobyła wiele zaszczyt-
nych tytułów, między innymi „Gmina Fair
Play”, Godło TERAZ POLSKA, „Mazo-
wiecka Gmina Roku”, „Samorząd Przyjazny
Przedsiębiorczości”, „Przejrzysta Gmina”,
„Profesjonalna Gmina Przyjazna Inwesto-
rom”, „Gmina Bliska Środowisku”, „Samo-
rządowy Lider Zarządzania” czy certyfikat
Euro-Gmina. Ponadto w roku 2011 Lesz-
nowola zdobyła krajowy Certyfikat Rzetelni
dla Biznesu, a w roku bieżącym certyfikat eu-
ropejski.

Nagrody zdobywa także wójt gminy
Maria Jolanta Batycka-Wąsik – w ogólno-
polskim konkursie, zorganizowanym przez

I Program Telewizji Polskiej, została wybra-
na „Wójtem Roku 2001”, otrzymała również
tytuły: „Najlepszy Samorządowiec Roku
2005”, „Najlepszy Wójt Roku 2009”, „Naj-

lepszy Wójt Roku 2010”, „Najlepszy Wójt
Roku 2011”, „Europejczyk Roku 2011”.

www.lesznowola.pl
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Lesznowola – przyjazna
gmina w sercu Mazowsza
Atrakcyjne tereny inwestycyjne, bliskie sąsiedztwo stolicy, 
wysoki poziom planowania przestrzennego, dobry stan 
infrastruktury technicznej i przyjazny samorząd – to tylko 
niektóre z licznych atutów tej podwarszawskiej gminy

RZETELNI W BIZNESIE

Wójtem gminy od 4 kadencji jest Maria
Jolanta Batycka-Wąsik

Na terenie gminy zarejestrowało się ponad 4,6 tys. firm – na zdjęciu azjatyckie centra
handlowe w Wólce Kosowskiej

Jedna z wizytówek gminy Lesznowola
– ZS w Łazach z lotu ptaka

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

Wójt Maria Jolanta Batycka-Wąsik
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Bank Spółdzielczy w Przysusze jest
nowoczesnym, solidnym i stabilnie
rozwijającym się bankiem z wy-
łącznie polskim kapitałem. Jego

doświadczenie marketingowe i zasoby tech-
nologiczne stanowią mocne podstawy do by-
cia bankiem przyjaznym, nowoczesnym i do-
brze postrzeganym zarówno przez obec-
nych, jak i przyszłych klientów.

Bank Spółdzielczy w Przysusze posiada
rozwiniętą sieć placówek na terenie trzech wo-
jewództw, 4 powiatów i 11 gmin, dzięki cze-
mu zapewnia klientom szybki i dogodny do-
stęp do świadczonych przez siebie usług fi-
nansowych. Placówki banku pełnią funkcje
sprzedażowe, charakteryzują się wysokim po-
ziomem nasycenia nowoczesną technologią,
dysponują profesjonalną kadrą i oferują
przyjazną obsługę. Nie bez znaczenia dla wy-
sokiej pozycji banku na lokalnym rynku jest
ponad stuletnia tradycja, która owocuje do-
skonałą znajomością potrzeb i oczekiwań

klientów. Te wszystkie czynniki sprawiły, że
bank w Przysusze osiągnął na lokalnym ryn-
ku renomę partnera niezawodnego i godne-
go zaufania.

Od wielu lat bank jest także znany w śro-
dowisku lokalnym jako instytucja wspoma-
gająca finansowo działania różnych organi-
zacji społecznych, kulturowych i gospodar-
czych. Dzięki temu odgrywa ważną rolę w roz-
wijaniu tradycji i kultury lokalnej.

By spełnić oczekiwania klientów, bank nie-
ustannie musi dostosowywać ofertę do ich po-
trzeb, a także wprowadzać nowe produkty
i usługi. To właśnie z myślą o swoich klien-
tach BS unowocześnił wszystkie swoje pla-
cówki, uruchomił konta internetowe i stale roz-
wija sieć bankomatów.

Dalszy rozwój banku ukierunkowany
jest na utrzymanie dotychczasowych klientów
oraz wchodzenie w nowe obszary, wykorzy-
stując do tego celu m.in. kanały bankowości
elektronicznej. W perspektywie czasu za-
mierza regularnie starać się o pozyskiwanie
nowych klientów i zdobywanie nowych ryn-
ków.

Działalność BS w Przysusze spotkała się
z uznaniem ekspertów, czego przykładem
są liczne nagrody i wyróżnienia, zdobyte
w ogólnopolskich i regionalnych konkur-
sach, rankingach i plebiscytach.

www.bsprzysucha.pl

Tradycja zobowiązuje
Bank Spółdzielczy w Przysusze to partner pierwszego wyboru 
dla swoich klientów, a zarazem bank przyjazny dla lokalnego biznesu. 
Bogata, 100-letnia tradycja stanowi o jego sile i doświadczeniu

Centrala Banku Spółdzielczego
w Przysusze

Zakład Przetwórstwa Mięsnego Małgorzata Kuś jest
rodzinnym zakładem produkcyjnym o wielopokole-
niowej tradycji wędliniarskiej, sięgającej 1914 roku.
Firma od początku swej działalności specjalizuje się
w produkcji tradycyjnych, lokalnych śląskich wyrobów
o jak najlepszych walorach smakowych. Produkcja
opiera się na stałych, sprawdzonych recepturach, bez

stosowania konserwantów. Przedsiębiorstwo pro-
wadzi sprzedaż głównie na terenie aglomeracji katowic-

kiej województwa śląskiego oraz eksportuje
wyroby do Niemiec.

„Jakość jest wtedy, gdy wraca do nas klient, a nie produkt”

Zakład Przetwórstwa Mięsnego 
Małgorzata Kuś

41-704 Ruda Śląska
ul. Królowej Jadwigi 17

tel. 32 248 26 14
www.zpm-kus.pl



Michał Tabaka

Rzetelność i wiarygodność w służbie
zdrowia to z jednej strony temat
bardzo trudny i złożony. Z drugiej,
w rozmowach towarzyskich, to ra-

czej zagadnienie działające jak płachta na
byka. Prawda bowiem jest taka, że ze sporą
dozą prawdopodobieństwa można założyć,
iż duża część Polaków miała przykre do-
świadczenia ze służbą zdrowia w swoim

kraju i bynajmniej nie chodzi tutaj o groźne
diagnozy czy restrykcyjne leczenie. Bo jak mó-
wić o rzetelności i wiarygodności z kimś, kto
czeka na wizytę u specjalisty nawet kilkana-
ście miesięcy albo z kimś, kto pomocy w pań-
stwowej przychodni nie znalazł, za to zaraz
obok – w prywatnej, za dodatkowe pieniądze,
gdzie przyjmują ci sami lekarze, co w owej
przychodni – jak najbardziej?

Trudno przypuszczać, że magiczny rok
2015, kiedy to w kraju nad Wisłą mają za-

panować unijne standardy, nagle wszystko
się zmieni i obudzimy się w rzeczywistości,
gdzie wszystko jest na błysk. Owszem, po-
winno zmienić się na lepsze przynajmniej
od strony estetycznej i sprzętowej. Jednak
rzetelności i wiarygodności najlepiej szukać
w samych ludziach. Nie można też kreślić
najczarniejszych wizji polskiej służby zdro-
wia. Najlepiej nie jest – to fakt. Nie ozna-
cza to jednak, że nie można niczego po-
prawiać, modyfikować. Zwłaszcza że tutaj
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Wiarygodna i rzetelna
medycyna w cenie
Polska służba zdrowia nie ma się najlepiej. Cały aparat medyczny co chwila 
targany jest mniejszymi lub większymi aferami. Do tego dochodzą niejasności 
przepisowe i – niczym zbliżająca się do szyi gilotyna – coraz bliższy 
termin dostosowania polskich placówek do unijnych standardów (2015 rok). 
W tym wszystkim jakby automatycznie odsunięto na boczny tor samego 
pacjenta. By jednak nie popaść całkowicie w nihilizm, trzeba stwierdzić, 
że coraz więcej placówek stawia właśnie na rzetelność i wiarygodność
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pole do działania – bądźmy szczerzy – jest
spore.

Obecnie możemy mieć do czynienia
z pewnym przełomem i nie chodzi o to, w któ-
rym kierunku pójdą spory lekarsko-rządowe.
Aktualne i wszystkie następne, których pew-
nie nie zabraknie. Przede wszystkim powoli
zmienia się nastawienie społeczeństwa do
– jeszcze nie tak dawno wzbudzającego
przerażenie – słowa „prywatyzacja”. Nie
brakuje wszak w całym kraju przykładów pry-
watnych placówek medycznych, które przede
wszystkim stawiają na jakość świadczonych
usług – w perspektywie ich klienta, czyli pa-
cjenta. Ten zaś coraz rzadziej marudzi, że
w takich przypadkach musi sięgnąć do wła-
snej kieszeni. Występuje irytacja, że to de fac-
to podwójne wydawanie pieniędzy: raz w ra-
mach obowiązkowej składki – która przy-
najmniej w części przypadków jest niczym in-
nym, jak wyrzuceniem gotówki w błoto, a do-
datkowo – prywatnie, bo człowiek w końcu
chce być zdrowy.

Właśnie dbałość o własną kondycję kru-
szy brak zaufania do prywatnych inicjatyw.
Dla drugiej strony to nic innego, jak rynko-
we być albo nie być. Po prostu. Zwłaszcza że
nasz rynek usług medycznych należy do
jednych z najszybciej rozwijających się w Unii
Europejskiej. Rocznie wydatki rosną w tem-
pie około 6 proc. Z kolei pieniądze wycią-
gane z prywatnej kieszeni stanowią ponad
30 proc. całej sumy przeznaczonej na zdro-
wie. Eksperci twierdzą, że w perspektywie kil-
ku lat najwięcej dziać się będzie w segmen-
cie szpitalnym i ambulatoryjnym. – Walcząc
teraz o swoją pozycję rynkową na następne
lata, nie sposób nie kłaść akcentów właśnie
na rzetelność i wiarygodność. Nie od dziś wia-
domo, że mimo dynamicznie rozwijającego
się marketingu i tak poczta pantoflowa ma
ogromne znaczenie. W służbie zdrowia jesz-
cze większe. Najczęściej bowiem pacjenci wy-
mieniają się między sobą informacjami, czy
dana przychodnia lub lekarz są warci anga-
żowania własnego czasu wolnego i zdrowia.
Wypracowując swoją organizację i metody,
trzeba o tym pamiętać. Inaczej walka o ryn-
kowy byt skazana jest z góry na porażkę
– przekonuje Grzegorz Borczyński z agencji
Pro-med, zajmującej się opracowywaniem
strategii marketingowych dla placówek me-
dycznych.

Starając się z jednej strony o dobrą opi-
nię wśród pacjentów, a z drugiej o nienaganną
kondycję finansową (te działania wszak ab-
solutnie nie powinny być rozbieżne), placówki
podejmują działania kojarzone do tej pory
z innymi sektorami gospodarczymi. Przy-
kładem jest outsourcing – tutaj w głównej
mierze powodowany kwestiami finansowy-
mi. Szpitale i przychodnie i tak już koncen-
trują swój budżet na następne lata tylko i wy-
łącznie na dostosowywanie się do unijnych
standardów. Jeżeli więc nadarza się okazja
zaoszczędzenia kilku złotych, za czym nie

idzie pogorszenie usług, dla placówek me-
dycznych jest to jak dar z niebios. Tak się dzie-
je przede wszystkim z usługami sprzątania.
Już w przeszło połowie placówek odpowia-
da za ten obszar firma zewnętrzna. Poza usłu-
gami porządkowo-czystościowymi klienci
z branży medycznej korzystają z usług go-
spodarowania bielizną szpitalną, a także
transportu wewnątrzszpitalnego.

Liczenie każdej złotówki jest istotne nie
tylko z punktu widzenia finansowego. Jeże-
li cały mechanizm działa prawidłowo, to skła-
da się na niego również zadowolenie pacjenta,
a co za tym idzie: bardzo dobra opinia w śro-
dowisku. Sporo dobrego w tych kwestiach
czyni konkurs „Rzetelni w służbie zdrowia”,
organizowany przez Mazowieckie Zrzesze-
nie Handlu Przemysłu i Usług, Naczelną Radę
Zrzeszeń Handlu i Usług oraz firmę Europa
2000 Consulting Sp. z o. o. „Celem jest wy-
łonienie i promocja przedsiębiorstw, które po-
przez swoje osiągnięcia w zarządzaniu oraz
wiarygodność w prowadzeniu biznesu re-
prezentują ponadprzeciętny i godny naśla-
dowania poziom. Program skierowany jest do
firm, które z rzetelnością podchodzą do
swoich klientów, kontrahentów i pracowników
oraz dla których praworządność, zasady
etyczne to podstawa do działania, a termi-
nowość w płatnościach oraz najwyższa jakość
oferowanych produktów i usług to priorytet”
– czytamy w regulaminie konkursu.

Już na poziomie zgłoszenia do konkur-
su jasno sprecyzowane są obramowania,
których zadaniem jest zatrzymanie placówek,
które bardzo chciałyby być rzetelne i wiary-
godne, lecz – niestety – na owym „chceniu”
się kończy. Trzeba więc wykazać, że nie ma się
żadnych zaległości finansowych względem
kontrahentów oraz Skarbu Państwa. Na tym
nie koniec: placówka chcąca wystartować
w konkursie musi się wykazać działalnością
charytatywną, a także wrażliwością na śro-
dowisko naturalne, przekładającą się na
konkretne działania. Co ważne, „Rzetelni
w służbie zdrowia” to konkurs ceniony wśród
medyków. Wiedzą, że warto walczyć o na-
grodę, bo to w jakiś sposób nadbudowuje do-
brą opinie o placówce. Z pewnością nie
umknie to również uwadze samych pacjen-
tów, co jest wartością samą w sobie.

– Aby leczenie w naszym Centrum od-
bywało się sprawnie, korzystamy z osią-
gnięć nowoczesnej medycyny, doświadczenia
kadry lekarskiej, pielęgniarskiej i położnych
wspieranych przez wykwalifikowanych pra-
cowników laboratoryjnych i technicznych, ma-
jących do dyspozycji nowoczesne diagno-
styczno-laboratoryjne wyposażenie – twier-
dzi Sławomir Jagieła, prezes Powiatowego
Centrum Medycznego w Grójcu – jednego
z laureatów zeszłorocznej edycji konkursu.
Przekonuje też, że ów sukces ma wielu ojców.
Jeszcze raz się okazało, że liczy się przede
wszystkim kompleksowe podejście do za-
gadnienia oraz współpraca z jednostką sa-

morządu terytorialnego. – Można powiedzieć,
że nasz sukces jest tylko częścią osiągnięć spo-
łeczności grójeckiej. To właśnie dzięki decy-
zji radnych o przekształceniu szpitala w spół-
kę prawa handlowego – powołaniu Powia-
towego Centrum Medycznego w Grójcu
– możliwe było podniesienie jakości świad-
czonych usług medycznych – mówi.

– Dla szpitala to duży prestiż. Wyróż-
nienia i podziękowania należą się wszystkim
pracownikom, bo ich wysiłek się opłacił.
Świadczy to także o zaufaniu przedsiębior-
ców i dostawców leków, bo płacimy termi-
nowo, zgodnie z fakturami, ale też bardzo
ważne jest dla nas zaufanie pacjentów. Może
doczekamy się kiedyś czasów, że za certyfi-
katy będą dodatkowe punkty dla szpitala, no
i dodatkowe pieniądze z NFZ – rozmarzył się
z kolei przedstawiciel innego laureata: Hen-
ryk Brodowski, dyrektor Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Łosicach. Dla Janusza Hordejuka, dyrek-
tora szpitala w Parczewie, który w zeszło-
rocznej edycji „Rzetelnych w służbie zdrowia”
otrzymał certyfikat regionalny, owo wyróż-
nienie jest efektem wysiłku całej załogi. Dla
niego jednak przebywanie w tak zacnym
gronie – jak najbardziej istotne – nie może
przyćmiewać chyba ważniejszej rzeczy, jaką
jest zaufanie pacjenta. I nie jest prawdą, że za
ową rzetelność chwalone są tylko podmioty
publiczne, i to te największe – z największych
miast. Przejawy wiarygodności można z po-
wodzeniem znaleźć w mniejszych placówkach,
w tym także prywatnych lub stojących na kra-
wędzi prywatyzacji. Stąd też organizatorzy
konkursu rozróżniają trzy certyfikaty: euro-
pejski, ogólnopolski i regionalny.

Z pewnością dobrą strategią jest stałe
podnoszenie własnych kwalifikacji, dbanie ca-
łościowe o swoją placówkę. Ma to szczegól-
ne znaczenie w bardzo charakterystycznej
i specyficznej działce, jaką jest służba zdro-
wia. Tutaj bowiem i wyniki finansowe i pozycja
na rynku mają wspólny mianownik: dobrą
opinię pacjenta. Jeżeli ten nie został odpo-
wiednio przyjęty, zdiagnozowany i potem le-
czony – jakiekolwiek certyfikaty na nic się zda-
dzą.

Polską służbę zdrowia czeka pewnie
jeszcze niejedna rewolucja. Bezsprzecznie jed-
nak jakość usług medycznych w naszym
kraju jest coraz lepsza. Jasne, że w tej becz-
ce miodu nie zabraknie dziegciu. Ale jest po-
tencjał, wyrażający się również w liczbach. Jak
na razie „medyczne” wydatki na jedną oso-
bę w Unii wynoszą około 2200 euro. W kra-
ju nad Wisłą połowę z tego. Jeżeli byśmy jed-
nak cofnęli się 10 lat, było jeszcze gorzej. Ry-
nek usług medycznych rozwija się. Rzetelność
i wiarygodność pojawiają się coraz częściej,
niejako automatycznie, jakby były nieroze-
rwalną częścią całego mechanizmu. Bo też
w istocie tak jest i tak być powinno we wszyst-
kich placówkach medycznych w Polsce, nie-
zależnie od stanu własnościowego. �



Wojewódzka Stacja Pogoto-
wia Ratunkowego w Koninie,
w obecnej strukturze funkcjo-
nuje od 1990 roku. Obsługuje

obszar powiatu konińskiego zamieszkały
przez ponad 200 tys. osób, a wcześniej rów-
nież powiatów tureckiego i kolskiego. Świad-
czy usługi ratownictwa medycznego, trans-
portu sanitarnego oraz nocnej i świątecznej
pomocy lekarskiej w POZ, wykonuje także
usługi dla szpitali w Koninie, Kole i Turku.

Stacja zatrudnia około 160 osób, w tym
32 lekarzy, 13 pielęgniarek oraz 86 osób wyż-
szego i średniego personelu medycznego.
– To zgrany zespół specjalistów w swoich dzie-
dzinach: doświadczonych, skutecznych i spraw-
dzonych podczas setek interwencji. Pracow-
nicy naszego pogotowia stale podnoszą
swoje kwalifikacje. W ostatnich latach różne
szkolenia przeszli niemal wszyscy pracowni-
cy – mówi Barbara Szeflińska, dyrektor Wo-
jewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego
w Koninie.

WSPR dysponuje 7 zespołami ratunko-
wymi, w tym 3 karetkami specjalistycznymi
i 4 karetkami podstawowymi. Ratownictwo
posiada do dyspozycji 12 karetek. Tabor, ja-
kim dysponuje konińskie pogotowie, jest
sukcesywnie wymieniany na nowy między in-
nymi dzięki środkom z funduszy europejskich,
za które zostały zakupione 2 nowe ambulanse
z wyposażeniem.

Pogotowie posiada 3 podstacje w regio-
nie, dzięki czemu znacznie skrócił się czas do-
jazdu karetki do najdalej wysuniętych ob-
szarów powiatu, oraz własną stację diagno-
styczną i warsztat naprawy. Stacja notuje śred-
nio 15 tys. wyjazdów rocznie, z czego 1,5 tys.
stanowią wyjazdy do wypadków.

Konińska Stacja jest placówką nowo-
czesną. Jej siedziba oraz wszystkie podstacje
są w pełni zinformatyzowane. W Stacji dzia-
ła rozbudowany system zarządzania, po-
wiadamiania i monitorowania pracy perso-
nelu. Centrum Powiadamia Ratunkowego
dysponuje najnowocześniejszym w Wielko-
polsce systemem wspomagania dowodzenia
stanowiska dyspozytorskiego. Każda karet-
ka wyposażona jest w system monitoringu
oparty na technologii GPS-GPRS oraz za-

opatrzona jest w terminal statusów. Ratow-
nicy mają także możliwość teletransmisji
danych o pacjencie z karetki do szpitala.

WSPR w Koninie stawia na innowa-
cyjność. Jako pierwsza stacja pogotowia
ratunkowego w Wielkopolsce otrzymała cer-
tyfikat Systemu Zarządzania Jakością PN-EN
ISO 9001:2009. Pierwsza wprowadziła do ka-
retek „S” leki ratujące życie, takie jak: Plawix,
Klopidogrel czy Metalyse. Była też liderem in-
formatyzacji systemu zarządzania i monito-
rowania załogi oraz Centrum Powiadamia-
nia Ratunkowego.

Konińska stacja angażuje się także w edu-
kację medyczną poprzez organizację szkoleń
z pierwszej pomocy. Zajęcia te prowadzą wy-
soce wykwalifikowani instruktorzy: lekarze
specjaliści Medycyny Ratunkowej, specjaliści
Ratownictwa Medycznego, ratownicy me-
dyczni i pielęgniarki ratunkowe. Szklenia
skierowane są zarówno do osób indywidu-

alnych, jak i do firm oraz instytucji, które chcą
mieć w swoich szeregach pracowników po-
siadających umiejętność udzielania pierwszej
pomocy w nagłych wypadkach. Przy organi-
zacji szkoleń z zakresu udzielania pierwszej
pomocy skierowanych do dzieci i młodzieży
współpracuje z samorządami gminnymi i po-
wiatowymi. Ponadto aktywnie włącza się
w inne inicjatywy lokalne. Wystawia stoiska,
organizuje i współorganizuje festyny i inne im-
prezy masowe, takie jak: WOŚP, Dni Koni-
na, Rowerowa Masa Krytyczna, Piknik Soł-
tysów. Organizację części z tych imprez
sama inicjuje.

Działalność WSPR w Koninie została
uhonorowana przez ogólnopolskie gremia
konkursowe, między innymi w programie Rze-
telna Firma oraz w konkursie Perły Medycy-
ny.

www.pogotowie-konin.pl
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Systematyczne 
udoskonalanie
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Koninie stawia na skuteczność 
działania i innowacyjność. Angażuje się nie tylko w podstawową działalność 
medyczną, ale także w działalność edukacyjną, poprzez organizację szeregu 
szkoleń dla dzieci, młodzieży i dorosłych
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Siedziba WSPR w Koninie

Ćwiczenia taktyczno-bojowe – CHEMIA 2011

Powidz – transport narządu do przeszczepu



Zarządzany przez panią Szpital po raz
kolejny znalazł się na podium, tym razem
jako laureat ogólnopolskiego programu
„Rzetelni w Biznesie 2012”, a parę miesię-
cy wcześniej został laureatem rankingu
Diamenty Forbesa. Jak ukierunkowane za-
rządzanie stanowi źródło sukcesów?

– Podstawą wszystkich działań prowa-
dzonych w naszym Szpitalu jest plan strate-
giczny, nakreślający cele do osiągnięcia w okre-
ślonych przedziałach czasowych, a następnie
konsekwentna jego realizacja. W modelu
zarządzania, który realizowany jest w naszym
Szpitalu, podstawowy nacisk kładzie się na
rozwój, który pozwoli na długotrwałe funk-
cjonowanie Szpitala oraz na systematyczne
dochodzenie do pożądanych efektów.

Przemyślane inwestycje nie tylko w środ-
ki trwałe, ale także w tzw. czynnik ludzki, to
przede wszystkim stwarzanie sprzyjających
warunków i wspieranie personelu w podno-
szeniu swoich kwalifikacji, umożliwiające
ciągłe podwyższanie jakości świadczonych
usług poprzez doskonalenie organizacji pra-
cy na wszystkich stanowiskach.

Jaką rolę w sukcesach Szpitala odgrywa
wdrożony system zarządzania jakością?

– Przede wszystkim porządkuje i ujed-
nolica zarządzanie poszczególnymi komór-
kami organizacyjnymi, wskazuje czytelne
zasady postępowania w wątpliwych przy-
padkach oraz pozwala rzetelnie oceniać, a tym
samym wciąż doskonalić organizację pracy
Szpitala.

System zarządzania jakością funkcjonu-
je w naszym Szpitalu od 2006 roku dla
świadczeń udzielanych w SOR oraz od 2008
roku dla wszystkich świadczonych usług
i w chwili obecnej jest identyfikowany przez
wszystkich pracowników Szpitala. System ten
służyć ma przede wszystkim dobru pacjenta,
toteż mając na względzie poprawę jakości na-
szych usług, na bieżąco analizujemy i wy-

ciągamy wnioski z uwag pacjentów, stopnia
osiąganych mierników, poziomu wskaźników.
Reagujemy na kontrole zewnętrzne oraz
zdarzenia niepożądane, podejmując szybkie
działania zapobiegawcze i korygujące.

Do rzadkich nie należą spotykane w ostat-
nim czasie negatywne opinie o polskiej ochro-
nie zdrowia. Jaka jest pani recepta na za-
dowolenie pacjentów?

– Takiej recepty, jak sądzę, jeszcze do-
tychczas nikt nie podał, natomiast biorąc pod
uwagę czynniki wpływające na zadowolenie
i dobro pacjenta, podejmujemy wciąż nowe
działania doskonalące jego obsługę zarówno
od strony medycznej, jak i infrastrukturalnej.

Przede wszystkim dbamy o poprawę
warunków obsługi pacjenta oraz pracy per-
sonelu, zdając sobie sprawę, że wpływa ona
na jakość pracy w naszym szpitalu, a tym sa-
mym na zadowolenie zespołu oraz chorych,
którzy korzystają z naszych usług. W tym celu
wdrażamy nowe rozwiązania informatyczne
i elektroniczną dokumentację medyczną, co
ma służyć odciążeniu lekarzy od pracy nie-
koncepcyjnej. W związku z tym, że sytuacja
finansowa w ochronie zdrowia nie należy do
najlepszych, stosowanie gratyfikacji finan-
sowych jest ograniczone, co nie przeszkadza
nam wspierać personelu innymi sposobami,

m.in. poprzez oddelegowywanie oraz dofi-
nansowywanie udziału w szkoleniach, orga-
nizację regularnych spotkań informacyjnych,
a także uważne przyjmowanie i szybkie re-
agowanie na uwagi zgłaszane przez pra-
cowników i pacjentów. Dodatkowo, w po-
prawę warunków pracy i bezpieczeństwa
zdrowotnego pacjentów, angażowana jest
większość wypracowanych przez Szpital oraz
pozyskanych ze źródeł zewnętrznych środków
finansowych. Rokrocznie kupowany jest
nowy sprzęt medyczny, modernizacji pod-
dawane są pomieszczenia Szpitala, a także
opracowywane są nowe rozwiązania z zakresu
udzielania świadczeń, które skracają czas po-
bytu pacjenta w Szpitalu oraz podnoszą
komfort obsługi zarówno w oddziałach, jak

i poradniach specjalistycznych. Ponadto,
poprzez poprawę bazy łóżkowej, outsourcing
usług sprzątania, żywienia oraz aktywną
działalność na polu minimalizacji zakażeń
szpitalnych, udaje nam się uzyskać wysoki po-
ziom czystości i higieny.

Na jakich działaniach zamierza się pani
skupić w najbliższym czasie? Jak przedsta-
wiają się bieżące plany?

– Szpital podlega ciągłej przebudowie
i modernizacji, tym samym poprawia swoją
funkcjonalność i unowocześnia infrastrukturę
techniczną. W najbliższej przyszłości planu-
jemy budowę nowoczesnych bloków opera-
cyjnych, a w chwili obecnej poszerzamy bazę
łóżkową, głównie o działalność w zakresie gi-
nekologii.

Jednocześnie w ramach polityki równych
szans i zrównoważonego rozwoju środowi-
skowego, planujemy utworzenie Regionalnego
Ośrodka Rehabilitacji (m.in. dla chorych po
udarach i zabiegach ortopedycznych).

Pracujemy nad wdrożeniem modelowe-
go rozwiązania zintegrowanej opieki dla
osób starszych, polegającego na komplek-
sowej opiece nad mieszkańcami naszego
miasta począwszy od lekarza poz, poprzez
ambulatorium, diagnostykę, skończywszy
na ewentualnej hospitalizacji.

W ramach doskonalenia organizacji pra-
cy oraz jakości świadczonych usług, bardzo
istotne, z mojego punktu widzenia, jest skru-
pulatne realizowanie w Szpitalu kontroli za-
rządczej poprzez aktywne włączenie całej ka-
dry zarządzającej w proces planowania, bu-
dowania podstaw i założeń dla podejmowa-
nia strategicznych decyzji, a także przewidy-
wania oraz określania skutków potencjalnych
ryzyk, zagrażających prawidłowemu funk-
cjonowaniu Szpitala na wszystkich płasz-
czyznach działalności, oraz podejmowanie
działań im zapobiegających.

Rozmawiała Dorota Babkiewicz

www.jonscher.pl

Działania doskonalące
Rozmowa z Bożeną Woźniak, dyrektor III Szpitala Miejskiego 
im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

Szpital podlega ciągłej przebudowie i modernizacji,
tym samym poprawia swoją funkcjonalność 
i unowocześnia infrastrukturę techniczną. 
W najbliższej przyszłości planujemy budowę
nowoczesnych bloków operacyjnych, 
a w chwili obecnej poszerzamy bazę łóżkową
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Na czym polega rzetelność instytucji
działającej na rzecz pacjentów i ochrony zdro-
wia? Co stanowi największe wyzwanie dla
osoby zarządzającej placówką opieki zdro-
wotnej?

– Każda instytucja działająca na rzecz pa-
cjentów i ochrony zdrowia musi z założenia wy-
konywać swoje obowiązki rzetelnie. Rzetelność
to przede wszystkim wysoka jakość świad-
czonych usług, profesjonalizm pracowników
połączony z ich dużą kulturą osobistą i wie-
dzą. W ten sposób zdobywa się zaufanie i sza-
cunek pacjentów, a także jest realizowana mi-
sja, którą nasz szpital wypełnia, a brzmi ona:
„Dobro chorego najwyższym celem naszego
działania”. Dlatego największym wyzwaniem
dla mnie, jako osoby zarządzającej placówką
ochrony zdrowia, jest utrzymanie wysokiej ja-
kości usług i zadowolenie pacjentów.

Jakie działania najlepiej służą kreowa-
niu jakości świadczeń medycznych oraz wi-
zerunkowi wiarygodnej, solidnej placówki?
Co zapewnia wysoki poziom usług me-
dycznych i obsługi?

– Kreowaniu wysokiej jakości świad-
czeń medycznych oraz wizerunkowi wiary-
godnej, solidnej placówki służy utrzymanie
wysokiej jakości usług poprzez realizację
norm wdrożonego systemu jakości ISO i ich
doskonalenie. Ponadto należy inwestować
w ludzi, umożliwiając im dokształcanie,
udział w szkoleniach i konferencjach. Duże
znaczenie mają również inwestycje w mo-
dernizację pomieszczeń oraz sprzęt nowej ge-
neracji, na ile pozwalają na to warunki. Aby
zapewnić wysoki poziom usług medycz-
nych, niezbędna jest wysoko kwalifikowana
kadra medyczna, a także wprowadzenie me-
chanizmów konkurencyjności, system nagród
i wpajanie dobrych praktyk. Dlatego zwracam
szczególną uwagę na zachowanie personelu
wobec pacjentów. Zarówno sobie, jak i pra-
cownikom, staram się narzucić dyscyplinę
i poczucie odpowiedzialności.

Co warunkuje dalszy rozwój i wytycza
jego kierunki z uwzględnieniem bieżących
potrzeb personelu i pacjentów?

– Dalszy rozwój oraz strategię działania
szpitala z uwzględnieniem potrzeb pacjentów
i personelu warunkuje ogólna sytuacja pa-
nująca w sektorze ochrony zdrowia. Nasze

bolączki są powszechnie znane i nie dotyczy
to tylko braku środków finansowych. Szpi-
tal, działając piąty rok z rzędu w formie spół-
ki kapitałowej, osiąga dodatni wynik finan-
sowy, a wypracowany zysk nie tylko wystar-
cza na zabezpieczenie potrzeb bieżących, lecz
także pozwala na modernizacje, remonty i in-
westycje. Konieczne są zmiany systemowe,
które zapowiada minister Arłukowicz. Mu-
szą one jednak uwzględniać możliwości
realizacyjne placówek ochrony zdrowia.

Rozmawiała 
Magdalena Szczygielska

www.pcm-nzoz-wieruszow.pl

Jakość wynika 
z odpowiedzialności
Kreowaniu wysokiej jakości świadczeń medycznych oraz wizerunkowi 
wiarygodnej placówki służy utrzymanie wysokiej jakości usług poprzez realizację 
norm wdrożonego systemu jakości ISO i ich doskonalenie. Ponadto należy 
inwestować w ludzi – mówi o kluczowych sferach rzetelności w obszarze 
ochrony zdrowia Eunika Adamus, prezes zarządu, dyrektor Powiatowego 
Centrum Medycznego NZOZ Szpitala Powiatowego w Wieruszowie

Aby zapewnić wysoki poziom usług medycznych,
niezbędna jest wysoko kwalifikowana kadra 
medyczna, a także wprowadzenie mechanizmów
konkurencyjności, system nagród i wpajanie 
dobrych praktyk. Dlatego zwracam szczególną
uwagę na zachowanie personelu wobec pacjentów

Budynek szpitala w Wieruszowie
– oddział pediatryczny wraz z pracownią
diagnostyki laboratoryjnej

Eunika Adamus (w środku) podczas Gali Rzetelnych 2012 odbiera certyfikat
„Rzetelna Instytucja 2012”
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Igor Stokłosa

Zmiany w organizacji pracy, upo-
wszechnienie pracy w autono-
micznych zespołach, wprowadza-
nie różnych form elastycznego cza-

su pracy, rozmaitych form udziału pracow-
ników w zyskach i we własności firmy oraz do-
brze działający dialog społeczny przyczyniają
się nie tylko do poprawy warunków pracy i za-
trudnienia, ale mogą mieć także wyraźnie po-

Prawie 80 proc. respondentów pozytywnie ocenia
fachowość swoich przełożonych, niemal 90 proc.
podaje, że pracodawca w terminie reguluje wszystkie
należności wobec pracowników, blisko 80 proc.
mówi, że urlopy są udzielane w pełnym wymiarze,
a bez mała 80 proc. oznajmia, że dokumentacja
czasu pracy jest prowadzono prawidłowo

Pracownika trzeba 
słuchać, dać mu wolną
rękę i dobrze opłacić

Pracownicy są bardziej zadowoleni i zmotywowani, gdy ich głos jest wysłuchiwany 
w miejscu pracy, kiedy samodzielnie mogą organizować swoją pracę i korzystać 
z elastycznych systemów czasu pracy. Nie bez znaczenia jest też fakt, że ich zwiększony
wysiłek i lepsze rezultaty są powiązane ze wzrostem płacy. Do tego ważne, by istniała
możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych – wynika z badań Eurofound
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zytywny wpływ na wydajność pracowników
i wyniki firm – podkreślali uczestnicy konfe-
rencji „Warunki pracy a efektywność i kon-
kurencyjność”, której organizatorami byli
PKPP Lewiatan i Eurofound.

Wiele firm wprowadza pakiety rozwiązań
mających na celu poprawę warunków pracy
i osiąganie lepszych wyników. Jednak znacz-
na grupa przedsiębiorstw nie korzysta z ta-
kich rozwiązań. Przeprowadzone przez
Eurofound pogłębione studia przypadków
przedsiębiorstw pokazują wyraźne powiąza-
nia między niektórymi rozwiązaniami po-
prawiającymi warunki pracy w firmach i ich
pozytywnym wpływem na wydajność pracy
i wyniki. Systematyczne badanie potrzeb
szkoleniowych pracowników, oferowanie
szkolenia przed podjęciem przez pracowni-
ków nowych zadań oraz udzielenie czasu wol-
nego na szkolenia, są najmocniej powiązane
z poprawą wydajności i wynikami. Motywa-
cyjne systemy wynagrodzeń oparte o wyniki,
a także praca w zespołach, a zwłaszcza w au-
tonomicznych zespołach dla co najmniej
25 proc. pracowników, przyczyniają się tak-
że do dobrego klimatu w miejscu pracy oraz
dobrej sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw.

Podnoszenie kwalifikacji
Skuteczność niektórych praktyk wymaga

jednak osiągnięcia masy krytycznej, aby
przełożyły się na rzeczywisty sukces firmy. Ba-
dania Eurofound wskazują, że wprowadze-
nie organizacji pracy w ramach autono-
micznych zespołów roboczych powinno ob-
jąć co najmniej 25 proc. pracowników firmy.
Podobnie w przypadku rozwiązań z zakresu
elastycznego czasu pracy, które powinny
być wprowadzone dla co najmniej 20 proc.
pracowników.

Z kolei z badania przeprowadzonego
przez KPMG w ramach projektu „Kwalifi-
kacje dla potrzeb pracodawców”, realizowa-
nego ze środków UE w ramach EFS, wyni-
ka, że firmy cenią wiedzę i kompetencje pra-
cowników.

Przedsiębiorstwa są coraz bardziej świa-
dome korzyści wynikających z planowego i ce-
lowego podnoszenia kwalifikacji pracowników.
Szukają rozwiązań, które pozwolą im na zbu-
dowanie w niedalekiej przyszłości rzeczywi-
stej przewagi konkurencyjnej opartej na wie-
dzy i kompetencjach. Zaczyna się też rozwi-
jać współpraca środowisk biznesowych z sek-
torem edukacji – wynika z badania przepro-
wadzonego przez KPMG na zlecenie PKPP
Lewiatan w ramach projektu „Kwalifikacje dla
potrzeb pracodawców” realizowanego ze
środków UE w ramach EFS.

– Coraz częściej polscy przedsiębiorcy do-
strzegają fakt, że w nowoczesnym biznesie de-
cydującym czynnikiem warunkującym two-
rzenie wartości jest wiedza, która spycha
w cień kapitał finansowy, i że sukces oraz po-
wodzenie firmy zależą od zdolności do two-
rzenia rozwiązań innowacyjnych czy pro-

duktów i usług o wysokiej wartości dodanej
– mówi Małgorzata Rusewicz, dyrektorka De-
partamentu Dialogu Społecznego i Stosun-
ków Pracy PKPP Lewiatan.

Polityka personalna
Wiele firm planuje rozwój pracowników

w oparciu o strategię organizacji i jej długo-
falowe potrzeby. Najpopularniejszą formą
podnoszenia kwalifikacji są szkolenia. Ich ce-
lem jest przekazanie fachowej wiedzy teore-
tycznej i praktycznej oraz rozwój umiejętno-
ści miękkich. W obliczu trudnej sytuacji na
rynku firmy wprowadzają nowe sposoby or-
ganizacji szkoleń: dofinansowanie ze środków
unijnych, prowadzenie przez pracowników
szkoleń wewnętrznych. Liczba dni szkole-
niowych w roku przypadająca na jednego pra-
cownika, wśród większości badanych firm nie
przekracza ośmiu. Nieliczne przedsiębiorstwa
oferują 12 dni szkoleniowych.

Doświadczenia przedsiębiorców poka-
zują, że oparcie działań zmierzających do roz-
woju pracowników na modelu kompetencji
i wspólnych wartościach oraz jasnych zasa-
dach i kryteriach, stanowi ważny element pro-
wadzonej polityki personalnej. Wśród naj-
częściej stosowanych przez organizacje na-
rzędzi rozwoju wymienić należy także: pro-
gramy rozwoju kadry menedżerskiej, men-
toring i coaching, dofinansowanie nauki na
studiach oraz nauki języków.

Głównym motorem podejmowanej przez
przedsiębiorstwa współpracy z sektorem
edukacji są: regularne podnoszenie kwalifi-
kacji obecnych pracowników, pozyskiwanie
i kształcenie nowych pracowników oraz bu-
dowanie dobrego wizerunku firmy wśród pra-
cowników. Najpopularniejszą formą współ-
pracy jest organizacja praktyk i staży zawo-
dowych. Większość rekrutowanych pracow-
ników nie posiada bowiem wystarczającego
przygotowania praktycznego do wykonywa-
nia zadań na stanowisku pracy.

Pozytywne oceny
Korzystnym trendem jest podejmowanie

przez przedsiębiorstwa inicjatyw szczególnie
pozytywnie wyróżniających się, takich jak bu-
dowanie kompleksowych projektów współ-
pracy z instytucjami edukacyjnymi (jak „Za-
grzewamy do nauki” Vattenfall Heat Poland),
łączących różne formy współpracy. Bardzo
pozytywnie oceniane są inicjatywy wpływu
biznesu na system edukacji (na poziomie lo-

kalnym współpraca z konkretną szkołą, a na
systemowym – dialog z Ministerstwem Edu-
kacji Narodowej) w postaci bezpośredniej par-
tycypacji firm w procesie kształcenia – czyli
takie, które mają na celu dostosowanie pro-
gramu nauczania do potrzeb rynkowych i da-
nego pracodawcy. Przy czym wiele firm fi-
nansuje współpracę z sektorem edukacji z wła-
snych środków, część dzieli koszty z instytu-
cjami edukacyjnymi lub korzysta z funduszy
unijnych.

Nic dziwnego, że pracujący Polacy na
ogół dobrze oceniają organizację i warun-
ki pracy panujące w zatrudniających ich
przedsiębiorstwach: przeszło 80 proc. twier-
dzi, że w ich firmach praca jest dobrze zor-
ganizowana, ponad 90 proc. oświadcza, że
przestrzega się zasad bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy – wynika z badań jakie prze-
prowadziła Katedra Socjologii Ekono-
micznej SGH.

Prawie 80 proc. respondentów pozy-
tywnie ocenia fachowość swoich przełożo-
nych, niemal 90 proc. podaje, że pracodaw-
ca w terminie reguluje wszystkie należności
wobec pracowników, blisko 80 proc. mówi, że
urlopy są udzielane w pełnym wymiarze, a bez
mała 80 proc. oznajmia, że dokumentacja cza-
su pracy jest prowadzono prawidłowo. W po-
równaniu do wyników badań z 2007 roku, nie-
znacznie pogorszyły się oceny organizacji pra-
cy, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
oraz czasu pracy. W pozostałych aspektach
natomiast poziomy wskazań pozytywnych nie
uległy istotnym zmianom.

Bardziej wstrzemięźliwe są oceny spo-
łecznego klimatu panującego w miejscach pra-
cy. Jedynie dwóch na trzech pracujących an-
kietowanych potwierdza, że w ich firmie
pracownicy są szkoleni lub doszkalani na koszt
pracodawcy. Podobna jest proporcja tych, któ-
rzy uważają, że w ich miejscu pracy przeło-
żeni wysłuchują pracowników i uwzględnia-
ją/uwzględniali ich uwagi, jak również uzna-
jących, że w pracy panuje zaufanie między
przełożonymi a podwładnymi.

Konflikty
60 proc. przyznaje, że przełożeni spra-

wiedliwie oceniają i nagradzają pracowników,
niespełna 60 proc. podaje, że pracownicy są
informowani o sytuacji przedsiębiorstwa.
Jeszcze bardziej niekorzystne są oceny ist-
niejących w przedsiębiorstwach mechani-
zmów przepływu informacji i reprezentacji in-
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Firmy są coraz bardziej świadome korzyści 
wynikających z planowego i celowego podnoszenia
kwalifikacji pracowników. Szukają rozwiązań, 
które pozwolą im na zbudowanie w niedalekiej
przyszłości rzeczywistej przewagi konkurencyjnej
opartej na wiedzy i kompetencjach
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teresów. Mniej niż połowa pracujących re-
spondentów twierdzi, że pracownicy znają
plany zarządu oraz mogą swobodnie zrze-
szać się w istniejących związkach zawodo-
wych lub je zakładać. Niemniej, ten ostatni
aspekt oceniany jest nieco lepiej niż w 2007
roku. W pozostałych kwestiach oceny są bar-
dzo zbliżone do tych wyrażanych trzy lata
temu.

Większość ankietowanych uważa, że
w Polsce mają miejsce silne konflikty moral-
no-ideologiczne. Trzy czwarte sądzi, że toczy
się konflikt pomiędzy zwolennikami Ra-
dia Maryja, a jego przeciwnikami, ponad
60 proc. dostrzega ich występowanie między
ludźmi uczciwymi i nieuczciwymi, przeszło
połowa widzi je pomiędzy ludźmi wierzący-
mi a niewierzącymi, a także rządem a społe-
czeństwem.

Bardziej zróżnicowane jest spojrzenie
respondentów na problem występowania
w naszym kraju konfliktów o podłożu eko-
nomicznym. Mniejszość dostrzega je na sty-
ku świata pracy i kapitału, aczkolwiek częst-
sze są opinie, że istnieją konflikty między bied-
nymi a bogatymi (ponad połowa). W od-
niesieniu do zakładów pracy, zdecydowanie
więcej respondentów (co drugi) uważa, że
konflikty występują pomiędzy zarządami
przedsiębiorstw a związkami zawodowymi,
niż zarządami a pracownikami (co trzeci). Na-
leży zauważyć, że odsetek respondentów
zauważających istnienie konfliktów w naszym
kraju uległ wyraźnemu zmniejszeniu w sto-
sunku do 2007 roku prawie we wszystkich
aspektach, dla których można dokonać po-
równań, z dwoma wszakże ważnymi wyjąt-
kami. Poziomy deklaracji wskazujących na wy-
stępowanie konfliktów pomiędzy właścicielami
przedsiębiorstw a ich pracownikami pozostały
w zasadzie niezmienione.

W zdecydowanej mniejszości są zwo-
lennicy poglądu, że w czasie kryzysu gospo-
darczego lepszym rozwiązaniem jest zwal-
nianie przez przedsiębiorstwa pracowni-
ków, niż obniżanie wszystkim wynagrodzeń
(15 proc.). Jednak większość (ponad 50 proc.)
respondentów uznaje zarazem prawo przed-
siębiorstw do zwolnień pracowników w imię
ochrony pozostałych miejsc pracy. Więk-
szość (przeszło połowa) ankietowanych wy-
raża przy tym opinię, że redukcje zatrudnie-
nia były w ubiegłym roku stosowane tylko
w ostateczności.

Rzeczywiste kompetencje
– Ponad 80 pracodawców na 100 twier-

dzi, że największe znaczenie mają wiedza
i umiejętności, a zaraz potem jest doświad-
czenie zawodowe (ponad 60 wskazań na 100)
oraz kompetencje psycho-społeczne wynika
z badań w projekcie „Uczelnia Przyjazna Pra-
codawcom 2010”. Chodzi o umiejętności pra-
cy w zespole, terminowość, dyscyplinę czy
orientację na klienta (nie tylko zewnętrznego,
ale również wewnętrznego). – Nie mają na-

tomiast tak dużego znaczenia oczekiwania fi-
nansowe absolwenta oraz to, którą uczelnię
wyższą ukończył – mówi Monika Zakrzew-
ska, ekspert PKPP Lewiatan.

Zatem podczas naboru nowych pra-
cowników, pracodawcy zwracają największą
uwagę na rzeczywiście posiadane przez kan-
dydata kompetencje. Niestety, ocena tych
umiejętności nie wypada zbyt dobrze, jeśli
chodzi o absolwentów.

Słabo oceniane są umiejętności prak-
tyczne w porównaniu z teoretycznymi oraz
tzw. kwalifikacje miękkie, których nauczanie
w polskich uczelniach wyższych jest śladowe.
Najczęściej wskazywaną kompetencją defi-
cytową jest łączenie teorii z praktyką (45 wska-
zań na 100). Młodzi ludzie mają również pro-
blem z organizacją pracy (37), obsługą klien-
ta i kontaktem z nim (34), rozwiązywaniem
problemów (32) oraz – co stanowi spore za-
skoczenie – znajomością języków obcych
(30), a także kreatywnością (23). Osoby
młode mają za to zdolność obsługi kompu-
tera oraz maszyn i urządzeń, szybko się
uczą i łatwo dostosowują do zmian w oto-
czeniu. Pracodawcy dostrzegają te braki,
widzą również niedostosowanie polskiego sys-
temu szkolnictwa wyższego do wymagań sy-
tuacji gospodarczej i potrzeb rynku pracy. Czę-
sto zatrudnienie absolwenta związane jest
z poniesieniem dodatkowych kosztów zwią-
zanych z koniecznością uzupełnienia jego wie-
dzy tak, aby mógł on wywiązywać się ze swo-
ich obowiązków zawodowych. – Dość po-
wiedzieć, że ponad jedna czwarta absolwen-
tów, którzy podjęli zatrudnienie po zakoń-
czeniu nauki, uczestniczy w różnego rodza-
ju kursach lub szkoleniach organizowanych
przez swoich pracodawców – dodaje Moni-
ka Zakrzewska.

Młodzi ludzie są coraz bardziej świado-
mi wymagań jakie stawia przed nimi rynek
pracy. Stąd blisko połowa studentów, mając
na uwadze wymagania pracodawców, decy-
duje się na łączenie nauki z pracą zawodową.
Dzięki temu zdobywają nie tylko umiejętno-
ści praktyczne, ale również wykształcają po-
stawę i cechy, które powinien posiadać „do-
bry pracownik”. Wiedzą też, że przy szybko
zmieniających się trendach na rynku, będą
musieli uczyć się przez całe życie.

Uzupełnianie kwalifikacji
Według ekspertów niezbędne są nowe

ramy kwalifikacji zawodowych, które podnio-
są jakość kształcenia. – Stworzenie zasad
i wdrożenie ogólnopolskiego systemu uzna-
wania i potwierdzania wyników uczenia się
(nabywania kwalifikacji), niezależnie od tego,
gdzie i w jaki sposób zdobyto wiedzę, jest klu-
czowe dla realizacji idei uczenia się przez całe
życie oraz zwiększania mobilności pracow-
ników – uważa PKPP Lewiatan.

„Polska Rama Kwalifikacji” wydaje się
kluczowa dla podniesienia jakości i przej-
rzystości kształcenia oraz powinna dopro-

wadzić do istotnych zmian w podejściu do
uczenia się oraz inwestowania w kapitał
ludzki. A to dlatego, że tempo zmian na ryn-
ku pracy wymusza nowe podejście do edu-
kacji. Ważna jest wiedza, umiejętności i kom-
petencje osobiste, czyli efekty uczenia się. Nie-
stety dzisiejszy system edukacji nie odpowiada
na potrzeby rynku pracy, a pracodawcy
wciąż mają trudności w pozyskaniu wykwa-
lifikowanych pracowników.

Choć co 10 Polak ma dziś wyższe wy-
kształcenie, to w styczniu bieżącego roku licz-
ba bezrobotnych poniżej 25. roku życia wy-
nosiła w Polsce blisko pół miliona. Trzy lata
temu takich osób było niemalże o połowę
mniej. Co więcej, według wyliczeń GUS, po-
nad jedna trzecia bezrobotnych, którzy nie
ukończyli 27 lat, to absolwenci szkół wyż-
szych.

Firmy zmuszone są do ponoszenia do-
datkowych nakładów finansowych związa-
nych z uzupełnieniem kwalifikacji zawodo-
wych nowo przyjętych pracowników. Niedo-
pasowania te pogłębia szybko postępujący
rozwój technologii teleinformacyjnych, któ-
ry wymusza w wielu dziedzinach gospodar-
ki częste i systematyczne inwestowanie w uzu-
pełnianie umiejętności posiadanych przez
pracowników w zakresie obsługi komputerów,
Internetu czy innych nowinek teleinforma-
tycznych.

Samorozwój
– Ważnym zadaniem powinno być stwo-

rzenie spójnego systemu prawnego oraz roz-
wiązań finansowych, które będą zachęcać
i stymulować pracowników do ciągłego roz-
woju intelektualnego, a pracodawców do sta-
łego inwestowania w kapitał ludzki i zasoby
pracy – mówi Małgorzata Rusewicz, dyrek-
torka departamentu Dialogu Społecznego
i Stosunków Pracy PKPP Lewiatan.

– Przedsiębiorstwa mają duże problemy
ze znalezieniem odpowiednich pracowni-
ków i to pomimo wysokiego bezrobocia. Oso-
by poszukujące pracy, bezrobotni i absolwenci
szkół oraz uczelni, nie mają bowiem wystar-
czających kwalifikacji, które umożliwiałyby ich
zatrudnienie – stwierdzili uczestnicy konfe-
rencji „Jaka edukacja i nauka w XXI wieku?
– Głos Biznesu”.

– Kształcenie specyficzne dla firm po-
winno odbywać się bezpośrednio w nich sa-
mych, odpowiednio wspierane przez pań-
stwo. Mogą je prowadzić szkoły bądź inne
instytucje edukacyjne na zlecenie konkretnych
firm. Nie musi być długotrwałe. Potrzebne są
jednak rozwiązania finansowe pozwalające
pokryć koszty drogiego kształcenia zawo-
dowego, specjalistycznego w różnych alter-
natywnych miejscach: u pracodawców,
w szkołach, na uczelniach, w innych insty-
tucjach edukacyjnych – mówi Małgorzata
Rusewicz, dyrektorka Departamentu Dialo-
gu Społecznego i Stosunków Pracy PKPP Le-
wiatan. �



Na płynność finansową wskazało
27 proc. uczestników badania
„Rzetelność polskich przedsię-
biorstw 2011 – trendy i bariery”.

Istotne są również osobiste doświadczenia.
Aż 26 proc. badanych uznało, że na wybór
kontrahenta duży wpływ ma satysfakcja
z wcześniejszych kontaktów.

Pozytywny wizerunek
– Jak pokazuje badanie, przedsiębiorcy

dokonując wyboru partnera biznesowego, bio-
rą pod uwagę nie tylko kwestie czysto finan-
sowe, ale również pozapłatnicze elementy rze-
telności. Połowa z nich uwzględnia do-
świadczenie, czy to swoje, czy innych pod-
miotów gospodarczych, oraz ich rekomen-
dacje – powiedział Waldemar Sokołowski, pre-
zes Rzetelnej Firmy.

Jednocześnie uczestnicy programu wska-
zali na źródła, z jakich czerpią wiedzę na te-
mat potencjalnych partnerów biznesowych.
Aż 42 proc. badanych zasięga opinii innych
przedsiębiorców lub znajomych, którzy mie-
li do czynienia z daną firmą.

Prawie jedna trzecia ankietowanych ko-
rzysta z usług zewnętrznych instytucji, takich
jak biura informacji gospodarczej czy wy-
wiadownie. 12 proc. podejmuje decyzje na
podstawie referencji i zaświadczeń zdobytych
przez przedsiębiorstwo. Z kolei co dziesiąty
ankietowany przedsiębiorca nie weryfikuje rze-
telności potencjalnego partnera biznesowe-
go.

– Wykorzystanie do weryfikacji swoich
kontrahentów szeregu narzędzi dostępnych
na rynku wydatnie zwiększa bezpieczeństwo
prowadzonej działalności gospodarczej
– przekonuje Waldemar Sokołowski. – Nie-
pokojącym zjawiskiem, które wykazało ba-
danie, jest wysoka liczba podmiotów,  nie-
przeprowadzających weryfikacji swoich part-
nerów biznesowych. To oznacza, że nie
wszyscy przedsiębiorcy zdają sobie sprawę
z konsekwencji natrafienia na nierzetelnego
kontrahenta.

Rejestr nierzetelnych
Adam Łącki, prezes Krajowego Rejestru

Długów, w wywiadzie dla portalu wnp.pl,
zwrócił uwagę, ze narastają zatory płatnicze,
które nie zawsze są spowodowane nierzetel-

nością przedsiębiorców. Bardzo często wynika
to z rzeczywistych trudności przeżywanych
przez firmy. Gdy część z nich nie może ure-
gulować rachunków wobec partnerów, wy-
wołują efekt domina. Najgorsza sytuacja
pod tym względem jest w handlu i budow-
nictwie. Na razie jednak dramatu nie ma. Co-
raz powszechniejsza jest bowiem świadomość,
że dobra opinia jest równie cenna jak gotówka. 

Obroty firm, które postępują rzetelnie wo-
bec swoich partnerów, rosną w nieodległej per-
spektywie o kilkanaście procent. W przypadku
zaistnienia rzeczywistych trudności należy po-
rozumieć się z wierzycielem, uzgodnić warunki
odroczenia płatności lub spłaty w ratach. Wte-
dy nie ma on powodu, by zgłaszać to do Kra-
jowego Rejestru Długów. Trafiają do niego ci,
którzy z jakiś powodów nie potrafią się z wie-
rzycielami porozumieć. 

Więcej niż konieczne
Bartek Guzik, prowadzący zajęcia z przed-

siębiorczości, zwraca na swoim blogu uwa-
gę na konieczność budowania trwałych relacji

z klientem. Zastanówmy się – zaproponował
– kiedy ostatni raz zadzwonił do ciebie usłu-
godawca i zapytał np. „Jak sprawuje się skrzy-
nia biegów, którą, wymienił”. I dodał: „Gdy-
by miał pan jakiekolwiek problemy z autem
w przyszłości, to serdecznie zapraszamy do
nas, chętnie pomożemy”. Jak byś się poczuł
po takim telefonie? Czy nie miałbyś odczu-
cia, że ktoś naprawdę o ciebie dba i troszczy
się o twoją opinię? Nawet jeśli robi to w ce-
lach biznesowych, to czy mimo wszystko nie
jest to miłe? To jest rzetelność wybiegająca
poza standardy, którą docenią twoi klienci.
Dzięki takiej postawie zbudujesz dobre rela-
cje ze swoimi klientami i wyprzedzisz o krok
konkurencję. Twoi klienci zapamiętają nie tyl-
ko to, że wykonałeś dla nich jakąś usługę. Za-
pamiętają głównie waszą rozmowę telefo-
niczną, ponieważ nigdy by się jej nie spo-
dziewali. Jeśli zaskoczysz swoich klientów
czymś szczególnym, to bądź pewien, że za-
pamiętają oni to na długo i przekażą dalej jako
pozytywną opinię na twój temat.

CZR
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Dobry, bo sprawdzony
Polscy przedsiębiorcy, wybierając partnera biznesowego, kierują się przede 
wszystkim wiedzą o jego płynności finansowej i satysfakcją z wcześniejszych 
kontaktów z firmą. Z kolei głównym źródłem wiedzy o wiarygodności 
potencjalnego kontrahenta są opinie innych przedsiębiorców i znajomych, 
dane zewnętrznych podmiotów oraz posiadane przez niego referencje

RZETELNI W BIZNESIE

Narastają zatory płatnicze, które nie zawsze są
spowodowane nierzetelnością przedsiębiorców.
Bardzo często wynika to z rzeczywistych trudności
przeżywanych przez firmy. Gdy część z nich nie
może uregulować rachunków wobec partnerów,
wywołują efekt domina
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Kiedy pasażerowie narzekają na kolej:
niepunktualność, kiepski standard wagonów,
brudne dworce, złą informację, to swoje pre-
tensje często kierują pod adresem Mini-
sterstwa Transportu, Budownictwa i Go-
spodarki Morskiej. Czy słusznie?

– Ministerstwo nie jest oczywiście od in-
gerowania w najmniejszą nawet śrubkę w sys-
temie kolejowym. Jego rolą jest stworzenie wa-
runków, by ten system kolejowy działał nor-
malnie. Podstawowym narzędziem, jakim po-
sługuje się Ministerstwo, jest takie kreowanie
prawa, by tworzyło ono odpowiednie warunki
działania dla zarządcy infrastruktury kolejo-
wej, czyli…

… oliwienie śrubki...
– … z jednej strony przygotowanie pro-

jektów ustaw, kierowanie ich do parlamentu,
wydawanie rozporządzeń, a z drugiej – za-
pewnienie finansowania w corocznie ustala-
nym budżecie.

Jak pan ocenia dotychczasowe postępy
w realizacji założeń „Wieloletniego Pro-
gramu Inwestycji Kolejowych do roku 2013
z perspektywą do roku 2015”?

– Ten program obejmuje inwestycje o bar-
dzo różnym charakterze. Z jednej strony są
to projekty infrastrukturalne, finansowane
w ramach wielkich programów europejskich
czy Programu Operacyjnego „Infrastruktu-
ra i Środowisko”. I tutaj jest chyba najsłabiej,
ponieważ te duże projekty charakteryzują rów-
nież najtrudniejsze procedury, stąd opóźnie-
nia. Dużo lepiej, praktycznie zgodnie z pla-
nem, są realizowane, także finansowane ze
środków europejskich, Regionalne Programy
Operacyjne, np. w województwach wielko-
polskim, pomorskim czy zachodniopomor-
skim. Trzecią część działań realizowanych
w ramach „Wieloletniego Programu Inwestycji
Kolejowych” stanowią inwestycje ze środków
budżetowych. I ich procentowe wykonanie jest
największe, gdyż np. w przypadku pojawie-
nia się oszczędności łatwiej jest zagospoda-
rować te środki poprzez szybkie zlecenie do-

datkowych prac na sąsiednim odcinku czy
przeniesienie tych środków na inną pozycję
ujętą w „Programie”. Widzimy więc zagro-
żenia w przypadku projektów europejskich
i na nich się koncentrujemy, ale także stara-
my się jak najbardziej efektywnie wydawać
środki budżetowe.

Czyli mówi pan o tym, na co nie chce się
zgodzić Komisja Europejska: przeniesienie
euro z torów na drogi.

– Nie mieszajmy bytów. Kwestia realokacji
środków pojawiła się pod koniec 2010 roku.
Teraz, w roku 2012, jesteśmy w zupełnie in-
nej sytuacji i dlatego nie wracałbym do tam-
tego tematu.

Jakie inwestycje planowane w najbliż-
szym czasie należy uznać za kluczowe dla po-
prawy krajowej infrastruktury kolejowej
i komfortu pasażerów?

– Wszystkie te inwestycje muszą czemuś
służyć. Celem jest stworzenie warunków do
wykonywania usług przewozowych atrak-
cyjnych dla pasażerów i nadawców ładunków.
A więc, by pociągi mogły jeździć szybciej,
z większą częstotliwością i oferowały lepszy
komfort podróży. Wiadomo, że mamy wie-
loletnie zaniedbania, bo od przełomu lat 80.
i 90. ubiegłego wieku system kolejowy ulegał
systematycznemu pogorszeniu. Dopiero od
kilku lat staramy się nie tylko nadrobić zale-

głości, ale osiągnąć poprawę i dostosować ko-
lej do współczesnych wymagań. Dlatego
równocześnie musimy realizować duże pro-
jekty modernizacyjne na trasach, na których
konieczne jest zwiększenie prędkości czy
przepustowości. Z drugiej strony musimy też
w szerokim zakresie rewitalizować istniejące
linie, czyli przywracać normalne prędkości
tam, gdzie w ostatnich latach zostały mocno
zaniżone, oraz inwestować w dworce kolejowe,
na których pasażer spotyka się z koleją – za-
czyna i kończy podróż. Wreszcie, poza pro-
jektami infrastrukturalnymi, musimy więcej
inwestować w tabor, bo ważne jest, w jakich
warunkach pasażerowie podróżują.

Euro 2012 wpłynęło na mobilizację
podmiotów zaangażowanych w poprawę
jakości krajowego rynku kolejowego. Czy
prace podjęte w ramach przygotowań do ME
będą kontynuowane?

– Euro 2012 było tylko jednym z punk-
tów na osi czasu, który oczywiście jest waż-
ny. Ale świat nie kończy się na Euro i mo-
dernizację systemu kolejowego będziemy
prowadzimy dalej. Projekty są kontynuowa-
ne, a to, co zostało oddane na Euro, przy-
niosło trwałe efekty. To choćby zmodernizo-
wany dworzec kolejowy we Wrocławiu, nowy
dworzec w Poznaniu czy odświeżone pero-
ny na dworcu Warszawa Wschodnia. To są

Świat nie kończy się
na Euro 2012
System kolejowy jest dość skomplikowany i w wielu kwestiach nie jesteśmy w stanie
wszystkiego opisać w prawie. Dlatego niekiedy musimy skłaniać podmioty kolejowe do
lepszej współpracy – zwłaszcza gdy widzimy, że coś nie działa, jak należy. Stąd działania
Ministerstwa w okresie zimowym, by kolej sprawnie działała czy też dmuchanie na zimne
przy wprowadzaniu nowego rozkładu jazdy. Bo jeśli coś nie działało w poprzednim roku,
to należało się upewnić, że tym razem zadziała – mówi Andrzej Massel, podsekretarz
stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
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również kontrakty obejmujące duże odcinki
linii kolejowych. Większość z tych inwestycji
będzie zakończona do końca 2014 roku.

Jaki udział w kształtowaniu jakości usług
kolejowych mają jednostki samorządowe?

– Kolej jest jednym z tych obszarów, gdzie
– zgodnie z zasadą subsydiarności – wiele za-
dań wykonują właśnie samorządy terytorial-
nie. Głównie województw, choć np. przed-
sięwzięcia dworcowe są realizowane przez sa-
morządy gmin. Samorządy województw są na
swoim terenie organizatorami przewozów
kolejowych, czyli określają zakres usług oraz
zawierają kontrakty z przewoźnikami kolejo-
wymi na ich wykonywanie, jak również spraw-
dzają, czy rzeczywiście zostały zrealizowane.
Dlatego chcielibyśmy samorządom pomóc
w jak najlepszym wykonywaniu tych zdań.

W jaki sposób?
– Choćby wspierając projekty taborowe,

przygotowywane przez jednostki samorządu
terytorialnego w ramach PO „Infrastruktura
i Środowisko”. Chcielibyśmy, by tych pro-
jektów było możliwie jak najwięcej.

Jakie wnioski odnośnie bezpieczeństwa
krajowego transportu kolejowego wyciąga
rząd w związku z katastrofą w Szczekoci-
nach?

– Transport kolejowy, w porównaniu z in-
nymi systemami, jest bardzo bezpieczny.
Ale to nie znaczy, że nic nie trzeba poprawiać.
Trzeba jednak dodać: w sposób bardzo spo-
kojny i zrównoważony, czyli uwzględnić po-
prawę infrastruktury i taboru, które poprawiają
bezpieczeństwo oraz stopniowo modyfikować
przepisy. Podkreślam: stopniowo, gdyż każ-
dego dnia stosuje je kilkadziesiąt tysięcy
pracowników: dyżurnych ruchu, maszynistów,
dróżników przejazdowych, kierowników po-
ciągów i konduktorów. I dlatego tego syste-
mu nie można gwałtownie zmieniać, bo
uzyskalibyśmy efekt dokładnie odwrotny od
zamierzonego. Przepisy trzeba stopniowo do-
pasowywać do pojawiających się potrzeb, np.
w związku z rozwojem techniki kolejowej. Co
więcej, trzeba chyba większą uwagę przy-
wiązywać do czynnika ludzkiego, do szkoleń,
do zapewnienia, by w każdej sytuacji pra-
cownicy kolei potrafili zachować się prawi-
dłowo i bezpiecznie. Bezpieczeństwo podróży
podniesie Europejski System Sterowania
Pociągiem – European Train Control System,
ETCS, który jest instalowany na Centralnej
Magistrali Kolejowej, na odcinku między Gro-
dziskiem Mazowieckim a Zawierciem, i na li-
nii E30, od Legnicy do granicy zachodniej.
Kolejny projekt będzie obejmował odcinek Le-
gnica–Wrocław–Opole, w następnym etapie
do Medyki, a następny linię wschód–zachód,
od granicy z Niemcami przez Rzepin, Poznań
i Kutno do Warszawy. Także modernizowa-
na obecnie linia Warszawa–Trójmiasto będzie
wyposażona w ETCS. Chcielibyśmy, żeby do
2020 roku były w niego wyposażone linie
o największym znaczeniu dla kolejowego
systemu transportowego.

Ale po katastrofie czytałem, że maszy-
niści po skończeniu pracy u jednego prze-
woźnika podejmowali ją u drugiego!

– Rzeczywiście, takie przypadki były wy-
krywane, ale my możemy tylko egzekwować
prawo, wykorzystując do tego regulatora
– Urząd Transportu Kolejowego, jak i Pań-
stwową Inspekcję Pracy. Nie ma przyzwole-
nia na łamanie prawa. Należy je skutecznie
egzekwować.

W 2005 roku kierował pan realizacją
wstępnego studium wykonalności budowy li-
nii dużych prędkości Wrocław/Poznań–
Łódź–Warszawa. Jakie były wnioski i dla-
czego rząd wycofał się z tego planu?

– To było studium wstępne. Obecnie wie-
my znacznie więcej, działa doradca, który na
zlecenie Polskich Linii Kolejowych przygo-
towuje właściwe studium wykonalności, ale
też patrzymy realnie i wiemy, że do roku 2020
takiej linii nie bylibyśmy w stanie wybudować
z uwagi na konieczność poprawy istniejącej
infrastruktury i brak źródeł finansowania. Dla-
tego o budowie tej linii, tzw. „Y”, możemy re-
alnie mówić w perspektywie roku 2030.
Oczywiście pod warunkiem, że analizy eko-
nomiczne wykażą celowość tego przedsię-
wzięcia i zostaną zapewnione źródła finan-
sowania.

A czy jest ono celowe?
– Kraj dosyć szybko się rozwija i to, co

obecnie wydaje się mało realne, za 20 lat mo-
że być realne. Obecnie podróż pociągiem
z Warszawy do Poznania trwa 2,5 godziny,
natomiast do Wrocławia znacznie dłużej.
I właśnie poprawa tego połączenia była
głównym powodem wykonania tego stu-
dium. Dlatego teraz modernizujemy trasę
Warszawa–Koniecpol–Częstochowa–Opo-
le–Wrocław i pod koniec 2014 roku podróż
na niej powinna trwać 3,5 godziny. To jest po-
prawa „na dzisiaj”, wykorzystująca istnieją-
cą infrastrukturę, którą modernizujemy czy
wręcz naprawiamy.

Natomiast jeśli powstanie „Y”, to podróż
Warszawa–Wrocław potrwa 1 godz. 40 min.
Oczywiście, istotne jest pytanie: ile osób bę-
dzie skłonnych więcej zapłacić za szybszą po-
dróż? Wiele będzie zależało od zasobności
społeczeństwa. Jeżeli Polska będzie się szyb-
ko rozwijała, to liczba osób, które będą mo-
gły sobie pozwolić na przejazd „polskim
TGV”, będzie uzasadniała jego istnienie.

Był pan szefem zespołu przygotowują-
cego Master Plan dla transportu kolejowe-
go w Polsce do roku 2030. Na co warto w nim
zwrócić uwagę?

– Master Plan powstał w latach 2007–
2008, ale już wówczas wiedzieliśmy, że – zgod-
nie z zaleceniami Komisji Europejskiej – co
mniej więcej 2 lata musi być uaktualniany.
Fundamentalnych założeń tego dokumentu
nikt nie zmieni, gdyż opierają się na rozwo-
ju nowych usług przewozowych w zakresie
transportu pasażerskiego i towarowego, z wy-
korzystaniem modernizowanej i odtwarzanej

infrastruktury kolejowej. Natomiast pewne
szczegóły będą się zmieniały, choćby te wy-
nikające z uwzględnienia prognoz przewo-
zowych, gdyż dziś opracowane będą się róż-
nić się od tych sprzed 5 lat. Należy sobie zda-
wać sprawę z faktu, że z powodu kryzysu prze-
wozy towarowe drastycznie spadły i choć
w 2011 roku wzrosły, to nie osiągnęły poziomu
z roku 2008.

Na wiszącej w pana gabinecie mapie po-
łączeń kolejowych wyraźnie „widać” zabo-
ry. Czy planowane są jakieś inwestycje na tzw.
Ścianie Wschodniej?

– Odpowiednikiem drogowej trasy szyb-
kiego ruchu S8 jest linia E75. To tzw. Rail Bal-
tica, czyli połączenie kolejowe Warszawa–
Białystok–Kowno–Ryga–Tallin, które jest
jednym z priorytetowych projektów Unii
Europejskiej. W Polsce jego elementem bę-
dzie modernizacja istniejących linii kolejowych,
z korektą przebiegu odcinka Ełk–Suwałki, któ-
ry będzie budowany praktycznie od podstaw.
Połączenie północ–południe na Ścianie
Wschodniej nie wygeneruje aż tak wielkiego
potoku podróżnych. Wiemy, że brakuje do-
godnych połączeń kolejowych, ale ich two-
rzenie raczej widzimy w ramach Regionalnych
Programów Operacyjnych – w formie rewi-
talizacji linii kolejowych. I to już zaczęto ro-
bić. Przykładem trwająca modernizacja linii
Lublin–Lubartów. Chcielibyśmy, by podob-
nie się stało z linią Białystok–Czeremcha. Bo
najpierw trzeba osiągnąć jak najwięcej z ist-
niejącej infrastruktury, a dopiero później
brać się za realizację monstrualnych inwestycji.

A co z transportem intermodalnym?
– Transport intermodalny, bez nadmier-

nego rozgłosu, rozwija się bardzo intensyw-
nie. Z portów w Gdańsku czy w Gdyni coraz
więcej kontenerów wyjeżdża na platformach
kolejowych. I ten udział będzie jeszcze więk-
szy, co świadczy, że coraz więcej nadawców
ładunków wybiera taką drogę transportu. Dla-
tego musimy inwestować w terminale. I ro-
bimy to, bo w ramach PO „Infrastruktura
i Środowisko” jest działalnie 7.4, które obej-
muje właśnie infrastrukturę transportu in-
termodalnego. Już w zeszłym roku zaczęliśmy
zbierać owoce tego programu: otworzono
wówczas terminale w Kutnie i Gądkach pod
Poznaniem, a w kwietniu bieżącego roku
– w porcie szczecińskim.

Nie wspomniał pan o transporcie kole-
jowym kontenerów wraz z tirami, np. od Słu-
bic do Terespola.

– Chyba lepiej wozić sam kontener niż cią-
gnik i naczepę z kontenerem! Dlatego więk-
szość nadawców ładunków wybiera prze-
wożenie tylko kontenerów. Hasło „Tiry na
tory” jest aktualne, gdy mamy bardzo ob-
ciążone drogi z trudnymi warunkami prze-
jazdu, np. po terenie górzystym. I wówczas
ten odcinek można pokonać koleją. Dlatego
jest to rozwiązanie niszowe.

Rozmawiał Jerzy Bojanowicz
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Jakie mankamenty w krajowym systemie
zarządzania infrastrukturą kolejową w Pol-
sce postrzega pan jako kluczowe, gdy mowa
o stanie dalekim od europejskich standardów
i utrudnionej drodze do rozwoju rynku?

– Niestety, ze względu na wysokie kosz-
ty dostępu do infrastruktury transport kole-
jowy w Polsce nie jest konkurencyjny wobec
transportu drogowego. Stawki dostępu na-
leżą do najwyższych w Europie, szczególnie
dla przewoźników towarowych. W związku
z niedofinansowaniem przez lata infrastruk-
tury kolejowej nastąpiła jej deklasacja. Nie-
spełna 40 proc. infrastruktury można uznać
za charakteryzującą się dobrym stanem. Li-
nie o dopuszczalnej prędkości technicznej po-
wyżej 120 km stanowią jedynie około 6 proc.
Obecnie w związku z przeprowadzanymi mo-
dernizacjami, co jest niewątpliwie zjawi-
skiem pozytywnym, drastycznie spadły cza-
sy przejazdów pociągów. Jeśli pomiędzy
największymi aglomeracjami w Polsce podróż
pociągiem wynosi powyżej 5 godzin, nie jest
to akceptowane przez podróżnych. Wybierają
oni transport drogowy lub lotniczy. Należy pa-
miętać, że dłuższy czas przejazdu to również
dodatkowe koszty dla przewoźników. W na-
szym systemie brakuje też zachęt do efek-
tywnego działania zarządcy.

Jakich zmian odnośnie kosztów po-
dróży mogą spodziewać się pasażerowie
w związku z zatwierdzeniem planowanych
zmian w wyliczaniu kosztów transportu
kolejowego?

– Stawki jednostkowe za dostęp do in-
frastruktury są pochodną wielkości kosz-
tów, jakie zarządca infrastruktury będzie
musiał ponieść, zapewniając przewidywalny
zakres udostępnienia infrastruktury. Jeżeli nie
zostanie zmieniona baza kosztowa, czyli
wykaz kosztów, które zarządca uwzględnia
w kalkulacji stawek, nie możemy mówić o ob-
niżce stawek. Mogą jedynie nastąpić zmiany
w poszczególnych pozycjach dotyczących ka-
tegorii linii oraz dopuszczalnej masy brutto,
ale nie będzie to miało wpływu na średnią sie-
ciową, czyli stawkę uzyskaną w wyniku po-
dzielenia kosztów przez planowaną pracę eks-
ploatacyjną. Mam na myśli przede wszystkim
zasadność uwzględniania kosztów amorty-

zacji oraz kosztów związanych z obsługą kre-
dytów zaciągniętych przez zarządcę na roz-
wój i modernizację udostępnianej infra-
struktury czy też kosztów pośrednich. Jeżeli
chodzi o koszty przewoźników kolejowych, to
należy pamiętać również, że stawka za dostęp
do infrastruktury jest tylko jedną ze składo-
wych kosztów, stanowiącą około 25 proc.
kosztów całkowitych. Tylko znacząca obniż-
ka stawki mogłaby doprowadzić do realnej ob-
niżki cen biletów kolejowych.

Jakie są podstawowe rozbieżności do-
tyczące oczekiwanych zmian ze strony prze-
woźników pasażerskich i towarowych? Któ-
ry rodzaj transportu lepiej spełnia wymogi
jakościowe w krajowych warunkach i rokuje
na przyszłość?

– Dla przewoźnika pasażerskiego bardzo
ważna jest prędkość handlowa na torach
i przepustowość linii, gdyż dla podróżnych
istotny jest czas podróży i punktualność. To
głównie dla przewoźników pasażerskich są
wykonywane modernizacje linii o wyższych
standardach, wyposażone w nowoczesne cen-
tra zarządzania ruchem kolejowym. Prze-

woźnicy towarowi oczekują dowiezienia
przesyłek na określony czas i w określone
miejsce. Nie ma dla nich dużego znaczenia
wysoka prędkość handlowa. Ze względu na
koszty dostępu do infrastruktury często wy-
bierają linie o niższej kategorii, o gorszych pa-
rametrach. Istotna jest również dostępność
infrastruktury punktowej, to jest terminali to-
warowych czy torów i urządzeń do formo-
wania składów pociągów. Natomiast jeśli
chodzi o koszty dostępu do infrastruktury, to
zarówno przewoźnicy pasażerscy, jak i to-
warowi, narzekają na zbyt wysokie koszty do-
stępu.

Co wnoszą regulacje ujęte w projekcie
„instrukcji” kalkulacji stawek za dostęp do
infrastruktury kolejowej? Z jakim odbiorem
spotyka się przedłożony projekt i czego do-
tyczą wnoszone uwagi?

– Projekt został poddany konsultacjom
z podmiotami rynku kolejowego. Stworzenie
„instrukcji” ma na celu wypracowanie spo-
sobu kalkulacji stawek dla zarządców infra-
struktury, przy zachowaniu ich transparent-
ności. W chwili obecnej została przedstawiona
wstępna propozycja „instrukcji”, która po-
rusza się w ramach obowiązującego prawo-
dawstwa. Przedstawiciele rynku wskazali, że
oczekują wprowadzenia kompleksowego
i przejrzystego rozwiązania, które mogłoby
wejść w życie za rok, czy nawet za dwa lata.
Ważne jest, aby spełniało oczekiwania rynku
i było stabilne w dłuższym okresie. Zgłoszo-
ne uwagi dotyczyły zgodności zapropono-
wanych rozwiązań z prawem krajowym
i wspólnotowym, prawnego umocowania
instrukcji, alokacji dotacji na poszczególne ro-
dzaje kosztów, kwestii uwzględniania kosztów
finansowych w kalkulacji stawek jednostko-
wych, określenia kryteriów efektywności za-
rządcy itp. Mogę zapewnić, że wszystkie
zgłoszone uwagi będą przeanalizowane
w dalszych pracach nad „instrukcją”, która zo-
stanie wprowadzona jako obowiązująca do-
piero po dokonaniu odpowiednich analiz
i zmian w obowiązującym prawie, jak również
po akceptacji przez podmioty rynku kolejo-
wego.

Rozmawiała Magdalena Szczygielska

Zdeklasowana kolej 
czeka na instrukcje
Polska kolej od dawna nie stanowi atrakcyjnej alternatywy dla transportu drogowego.
Winne są stawki, czas podróży, jakość infrastruktury. Na wielu płaszczyznach branża
potrzebuje zmian. O sytuacji na kolei i sferach, gdzie interwencja jest najpilniejsza,
rozmawiamy z Krzysztofem Dylem, p.o. prezesa Urzędu Transportu Kolejowego





W jakim stopniu rozpoczęta przed laty
restrukturyzacja kolejnictwa przyniosła
oczekiwane rezultaty?

– Niestety restrukturyzacja skoncentro-
wała się głównie na zmianach organizacyj-
nych, których efektem było wydzielenie zbyt
wielu samodzielnych podmiotów. Okazało się,
że rynek nie był przygotowany na taki podział.
Zabrakło zarówno instytucji kontrolujących,
jak i przepisów regulujących nowe zasady
współpracy. Zlikwidowano prosty system
zarządzania, ale nie poszły za tym niezbęd-
ne zmiany w przepisach prawa, uwzględnia-
jące zasady współpracy pomiędzy nowo po-
wstałymi podmiotami. Z perspektywy lat
widać, że największym błędem był jednak brak
koncentracji na najważniejszych kwestiach,
czyli poprawie jakości i efektywności.

W ostatnich dwóch dekadach poświęcono
temu szereg dokumentów. Każdy z nich wy-
znaczał kierunek rozwoju transportu kolejo-
wego. Trudności zawsze powstawały na eta-
pie realizacji założeń zawartych w tych do-
kumentach. Wnioski, jakie nasuwają się po
próbach przeprowadzenia każdej zmiany,
sprowadzają się do stwierdzenia, iż realiza-
cja każdej strategii rozwoju transportu kole-
jowego w Polsce powinna w sposób reali-
styczny uwzględniać podejście systemowe do
decyzji inwestycyjnych na różnych szczeblach
ich podejmowania. Proces ten musi doko-
nywać się w warunkach podejmowania kom-
pleksowych i spójnych działań w zakresie roz-
woju i utrzymywania infrastruktury kolejowej
przy zapewnieniu stabilnego finansowania.
Warto tu opierać się na doświadczeniach bar-
dziej rozwiniętych krajów Europy, gdzie ist-
niejąca konkurencja pomiędzy różnymi prze-
woźnikami kolejowymi bezustannie poprawia
jakość i zachęca pasażerów do wyboru wła-
śnie pociągu jako głównego środka transportu.

Innym czynnikiem stymulującym chęć ko-
rzystania z kolei jest współpraca różnych ro-
dzajów transportu na danym terenie. Do mo-
delu idealnego droga jeszcze daleka, bowiem
restrukturyzacja kolejnictwa to proces dłu-
gotrwały, wymagający żelaznej konsekwencji,
jak również wsparcia ze strony organizatorów
transportu, ale widać już pierwsze symptomy
zmian na lepsze. Wdrażanie długotermino-
wej strategii rozwoju transportu kolejowego
powinno zakładać wyznaczenie konkretnych

terminów realizacji każdego z etapów całego
planu. Inaczej kolejny strategiczny doku-
ment stanie się jedynie tylko ciekawą lekturą,
a pozytywne symptomy zmian: nowy tabor,
odświeżona infrastruktura, atrakcyjne taryfy
będą jedynie przysłowiowymi „jaskółkami”,
które wiosny nie czynią.

Jak ocenia pani przygotowanie prze-
woźników kolejowych do Euro 2012? Co
z zaplanowanych projektów zostało zrea-
lizowane? Co zrealizowane nie zostało,
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Widać symptomy 
pozytywnych zmian
Zmiany w systemie transportu kolejowego należy zacząć od szerokiej 
modernizacji infrastruktury. To główny warunek zwiększenia komfortu jazdy 
i jej bezpieczeństwa. Dopiero po zmodernizowanych torach mogą jeździć 
nowoczesne składy. Rozkłady jazdy powinny być skonstruowane tak, 
aby w najlepszym stopniu uwzględniały zarówno potrzeby pasażerów, 
jak i ich dojazd do stacji kolejowych. Ważne jest także zapewnienie maksymalnego
komfortu związanego z możliwością kupowania biletów. Te projekty będą 
wymagały dużych inwestycji, a na nie ciągle niestety brakuje pieniędzy – mówi 
Małgorzata Kuczewska-Łaska, prezes zarządu Przewozów Regionalnych Sp. z o.o.
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a mimo zakończenia imprezy uważa pani za
konieczność?

– Wszyscy przewoźnicy stanęli na wyso-
kości zadania i zapewnili sprawny oraz wy-
godny transport pasażerom podróżującym
między ośrodkami, gdzie rozgrywane były me-
cze. Wiele z wyznaczonych na mistrzostwa
projektów zostało zrealizowanych, zwłaszcza
w zakresie modernizacji infrastruktury kole-
jowej na najważniejszych węzłach w Polsce.
To z pewnością proces rozłożony jeszcze na
wiele lat. Nasza infrastruktura wymaga bo-
wiem wielu udoskonaleń, które są i będą do-
konywane w najbliższych latach – również
dzięki specjalnym funduszom unijnym na in-
frastrukturę kolejową. Towarzyszyć temu
powinna wymiana taboru na nowy i bardziej
sprawny – przede wszystkim do kursowania
na zmodernizowanych liniach. To stanowić
będzie jedno z głównych wyzwań na najbliższe
lata. Będzie ono wymagało kluczowych de-
cyzji i ścisłego współdziałania współwłaści-
cieli Przewozów Regionalnych w zakresie po-
mocy przy finansowaniu modernizacji i za-
kupu taboru dostosowanego do coraz więk-
szych wymagań rynku.

Co oznacza dla krajowego rynku kole-
jowego wprowadzenie kolei dużych prędkości
i jakie może to mieć przełożenie na sytuację
gospodarczą podmiotów skupionych w bran-
ży, w tym największego przewoźnika w Pol-
sce – Przewozów Regionalnych?

– Rozwój gospodarczy jest nierozłącznie
związany ze wzrostem mobilności społe-
czeństwa. Każdy kraj musi poprawiać i roz-
wijać system komunikacji, aby tworzyć wa-
runki do tego, by pasażerowie mogli prze-
mieszczać się w sposób łatwy, wygodny, ale
przede wszystkim szybki. Skrócenie czasu po-
dróży jest dla pasażerów kwestią najważ-
niejszą, dlatego żadne państwo nie uniknie
wprowadzenia kolei dużych prędkości. Jeśli
w Polsce chcemy budować za 10 czy 20 lat
szybką kolej, musimy już dzisiaj rozpocząć
planowanie i szukanie środków na sfinanso-
wanie tego projektu. Dla całej kolei projekt taki
z pewnością przyniesie znaczny wzrost licz-
by pasażerów również w pozostałych pocią-
gach. Wprowadzenie kolei dużych prędkości
w Polsce bardzo korzystnie wpłynęłoby na roz-
wój oferty wszystkich przewoźników.

Do jakich refleksji odnośnie bezpie-
czeństwa skłaniają wypadki kolejowe w os-
tatnim czasie, jak ten pod Szczekocinami?
Czy obowiązujące standardy jakościowe
czy kwalifikacje personelu należy poddać we-
ryfikacji? Czy jakieś zmiany są niezbędne,
by podobne zdarzenia nie miały miejsca
w przyszłości?

– Aby zapewnić standardy bezpieczeń-
stwa, potrzebne jest podejście systemowe
i długookresowa wizja rozwoju w zakresie po-
lityki transportowej. Podczas modernizacji li-
nii nie można koncentrować się jedynie na
przywracaniu jej parametrów, trzeba pamię-
tać także o odpowiednim sposobie moder-

nizacji systemu sterowania ruchem. Efektem
zaniedbań jest np. prowadzenie ruchu w wie-
lu miejscach na tzw. sygnał zastępczy, który
m.in. omija system zabezpieczający przed
ustawieniem przez dyżurnego ruchu kolizyj-
nej drogi przebiegu pociągów. Tymczasem sy-
gnał zastępczy powinien być wykorzystywa-
ny jedynie w sytuacjach wyjątkowych. Pro-
blemem są także dyskusyjne już w trakcie ich
wprowadzania systemy zabezpieczenia po-
ciągów SHP i radio-stop. Zainteresowanym
polecam znakomity artykuł pt. „Katastrofa ko-
lejowa pod Szczekocinami skutkiem długo-
letnich zaniedbań o charakterze systemowym”
autorstwa prof. dr. hab. inż. Janusza Dydu-
cha, dr. inż. Andrzeja Cholewy i Artura Bu-
raka, opublikowanego w numerze 2/2012 „In-
frastruktury Transportu”. Myślę, że powinny
zostać jasno określone wymogi dla nowo bu-
dowanych i modernizowanych linii kolejo-
wych, zapewniające najwyższe standardy
bezpieczeństwa. Decydenci i projektanci po-
winni dokonać przeglądu już opracowanych
strategii i programów, zaktualizować je i za-
pewnić środki finansowe, aby móc je konse-
kwentnie wdrażać.

Jakie praktyki powszechne na między-
narodowych rynkach warto pani zdaniem
upowszechnić w warunkach krajowych,
aby wpłynąć na poprawę funkcjonowania ko-
lejnictwa?

– W obszarze naszego działania, oprócz
modernizacji taboru i udoskonalania stanu in-
frastruktury kolejowej, najistotniejsze jest
stworzenie całych systemów funkcjonowania
transportu publicznego, gdzie komunikacja
miejska, tj. autobus, metro, tramwaj, jest kom-
plementarna wobec kolejowej. Drugi istotny
element to stworzenie w pełni konkurencyj-
nych reguł działania między wszystkimi prze-
woźnikami kolejowymi. Zapewnią one przede
wszystkim większy komfort pasażerom. Ko-
nieczne jest także wdrożenie nowego syste-
mu sprzedaży oraz systemu informacji pa-
sażerskiej, które powinny być dostępne na po-
kładach pociągów. Te systemy, którymi ak-
tualnie dysponujemy, zostały opracowane
i wprowadzone 30 lat temu, w czasach, gdy
mieliśmy zupełnie inne standardy, a na ryn-
ku było tylko jedno przedsiębiorstwo – PKP.
Nie ma nowoczesnego systemu zarówno
sprzedaży, jak i informacji, uwzględniających
większą liczbę podmiotów.

Jak powinien być zorganizowany rynek
kolejowych przewozów pasażerskich w Pol-
sce? Czy powinna być na nim konkurencja?
Na jakich zasadach?

– Powinny być jasne zasady konkurencji
i przetargi dla wszystkich przewoźników, ogła-
szane z odpowiednim wyprzedzeniem – mi-
nimum 1,5 roku. Taka perspektywa czasowa
pozwoliłaby na rzetelnie przygotowanie się do
nich – można by było wszystko dokładnie za-
planować i zorganizować. Kontrakty powin-
ny być długoterminowe, co najmniej 7-letnie.
Warto posłużyć się tu przykładem takich kra-
jów, jak Niemcy, gdzie zachowane są zdrowe
zasady działania konkurencji, a siatki połączeń
tworzone są przez przewoźników reprezentu-
jących różne rodzaje transportu.

Co znaczy, że transport autobusowy
czy miejski powinien być komplementarny
w stosunku do pasażerskich przewozów
kolejowych? Jaki może pani podać przykład
takiej komplementarności?

– Połączenia w transporcie lokalnym
powinny uwzględniać możliwość dowozu pa-
sażera do kolei. Może się to odbywać w oko-
licach miejscowości podmiejskich, z których
autobusy dowożą pasażerów do stacji kole-
jowych, a z nich – pociągi do centrów aglo-
meracji. Najlepiej jakby służył temu zunifi-
kowany system taryfowo-biletowy. Z kolei

transport miejski w dużych miastach powi-
nien stanowić wsparcie dla pasażerów po-
ciągów dalekobieżnych. Krokiem w tym kie-
runku jest Bilet Warszawski, który od czerw-
ca funkcjonuje w Przewozach Regionalnych.
Pozwala on pasażerom na korzystanie z trans-
portu miejskiego w Warszawie przez godzi-
nę przed podróżą pociągami interREGIO
i REGIOekspres lub godzinę po niej.

Jakie działania powinny być podejmo-
wane, aby pasażerom jeździło się coraz wy-
godniej?

– Należy zacząć od tego, czego świadka-
mi jesteśmy obecnie, a więc szerokiej moder-
nizacji infrastruktury kolejowej. To główny wa-
runek zwiększenia komfortu jazdy, a także jej
bezpieczeństwa. Dopiero po zmodernizowa-
nych torach mogą jeździć nowoczesne składy.
Rozkłady jazdy powinny być skonstruowane
tak, aby w najlepszym stopniu uwzględniały za-
równo potrzeby pasażerów, jak i ich dojazd do
stacji kolejowych. Ważne jest także zapewnie-
nie maksymalnego komfortu związanego
z możliwością kupowania biletów – głównie
poprzez unowocześnienie kanałów sprzeda-
ży, jak również informacji na pokładach po-
ciągów, o której wspominałam wcześniej. Te
projekty będą wymagały dużych inwestycji,
a na nie ciągle niestety brakuje pieniędzy.

Rozmawiał Tomasz Rekowski

Innym czynnikiem stymulującym chęć korzystania 
z kolei jest współpraca różnych rodzajów 
transportu na danym terenie. Do modelu 
idealnego droga jeszcze daleka, ale widać 
już pierwsze symptomy zmian na lepsze



Jerzy Bojanowicz

Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe
(PKP PLK) – jak można przeczytać
na jej stronie – buduje strategię
działania w oparciu o rządowe do-

kumenty o charakterze strategicznym, poli-
tykę transportową Unii Europejskiej, re-
spektując zobowiązania wynikające z umów
międzynarodowych zawartych przez polski
rząd, krajowe i unijne uregulowania prawne
oraz uwzględniając swoje potrzeby wynika-
jące z bieżącej działalności, uwarunkowań
handlowych i sytuacji na rynku.

Wśród dokumentów bezpośrednio jej
dotyczących są „Master Plan dla transpor-
tu kolejowego w Polsce do roku 2030” (przy-
jęty przez Radę Ministrów 19.12.2008 roku),
„Program budowy i uruchamiania przewo-

zów kolejami dużych prędkości w Polsce”
(przyjęty przez Radę Ministrów 19.12.2008
roku), „Strategia dla Transportu Kolejowe-
go do roku 2013” i „Program Działań dla
Rozwoju Transportu Kolejowego do roku
2015” (w trakcie uzgodnień międzyresorto-
wych). A wśród wielu celów strategicznych
chyba najważniejszym dla potencjalnych pa-
sażerów jest „zapewnić przewoźnikom moż-
liwość przejazdu ze stolicy do każdego dużego
miasta w Polsce w czasie nie dłuższym niż
4 godziny, a pomiędzy wszystkimi z nich do
6 godzin”.

Aby do tego doszło, trzeba m.in. wdro-
żyć na wyznaczonych liniach kolejowych
Europejski System Zarządzania Ruchem
Kolejowym (ERTMS) oraz zmodernizować
infrastrukturę kolejową tworzącą główną
sieć krajową, stanowiącą element Transeu-

ropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T), a tak-
że poprawić stan infrastruktury kolejowej le-
żącej poza głównymi ciągami transportowy-
mi, ale tam, gdzie służyć to będzie zwiększe-
niu spójności regionów oraz będzie uzasad-
nione względami ekonomicznymi, gospo-
darczymi lub decyzją rządu, który sfinansu-
je pełnienie funkcji społecznych. Czy to spra-
wi, że oferta dla przewoźników stanie się bar-
dziej atrakcyjna?

Konsultowany „Plan”
Pozytywna odpowiedź na to pytanie jest

bardzo istotna, bo zarówno przewozy ła-
dunków, jak i pasażerów w transporcie kole-
jowym w 2011 roku były wciąż niższe niż
w roku 2000: 53 746 mln tonokilometrów
(w 2000 roku – 54 448) i 263,5 mln pasaże-
rów (w 2000 roku – 360,7).
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Czas na tory
Jakość podróży pociągiem determinują czas oraz standard dworca i wagonu (w tym
obsługa konduktorska). Za dworce odpowiadają PKP Polskie Linie Kolejowe SA, 
które zarządzają publiczną infrastrukturą kolejową i udostępniają sieć dróg kolejowych
wszystkim licencjonowanym przewoźnikom. A czas jazdy w głównej mierze zależy 
od stanu tej sieci (a także od taboru, którego właścicielami są przewoźnicy)
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Odpowiedź możemy znaleźć w opubli-
kowanym 22 maja 2012 roku przez ministra
transportu, budownictwa i gospodarki mor-
skiej projekcie „Planu zrównoważonego roz-
woju publicznego transportu zbiorowego
w zakresie sieci komunikacyjnej w między-
wojewódzkich i międzynarodowych prze-
wozach pasażerskich w transporcie kolejo-
wym”, który został skierowany do konsulta-
cji społecznych.

Uwzględniając infrastrukturę transpor-
tową znajdującą się na obszarze objętym „Pla-
nem”, preferowanymi środkami transportu
pozostają wyłącznie pojazdy kolejowe prze-
znaczone do wykonywania przewozów pa-
sażerskich w normalnotorowych systemach
kolei. Dlatego „Plan” określa podstawowe za-
sady funkcjonowania międzywojewódzkich
i międzynarodowych przewozów pasażerskich
w transporcie kolejowym wykonywanych
jako przewozy o charakterze użyteczności pu-
blicznej w ramach publicznego transportu
zbiorowego na rynku objętym zasadami
konkurencji regulowanej, jak również ich fi-
nansowanie ze środków publicznych, sposób
świadczenia, prognozowane zapotrzebowa-
nie oraz potencjalne kierunki rozwoju.

Twórcy „Planu” zdają sobie sprawę z fak-
tu, że pasażerski transport zbiorowy w Pol-
sce od wielu lat traci swą pozycję na rynku
transportowym na rzecz indywidualnych
przejazdów samochodowych. Główny wpływ

ma na to – z jednej strony – wzrost zamoż-
ności ludności, słabnąca oferta i brak poprawy
jakości usług dostosowujących je do wzra-
stających wymagań podróżnych, a z drugiej
– jak to nazywają – błędne koło, czyli zawie-
szanie w latach 90. w pierwszej kolejności
przewozów pasażerskich o najmniejszej ren-
towności. Począwszy od 2001 roku, w sytu-
acji ograniczonych środków publicznych,
dofinansowaniem obejmowano przewozy
pasażerskie generujące najmniejsze straty, czy-
li przede wszystkim w połączeniach obsłu-
gujących duże ośrodki miejskie lub gospo-
darcze. Nic dziwnego, że miejsce opuszczo-
ne przez kolej zajęli przewoźnicy samocho-
dowi, którzy w 2011 roku przewieźli 534,9 mln
pasażerów (źródło: „Mały rocznik staty-
styczny 2012”, GUS).

Dane Głównego Urzędu Statystycznego
uwzględniają przewozy pasażerskie zreali-
zowane przez wszystkich przewoźników,
a więc także kolei regionalnych i miejskich. Na-
tomiast w „Planie” przedstawiono prognozę
zapotrzebowania na międzywojewódzkie
i międzynarodowe kolejowe przewozy pasa-
żerskie w perspektywie do 2025. Ta data wy-
nika z faktu, iż w lutym 2026 roku mija mak-
symalny możliwy termin wydłużenia obo-
wiązującej „Umowy ramowej o świadczenie
usług publicznych z PKP Intercity – przewo-
zy międzywojewódzkie”, więc najpóźniej
w 2025 roku minister transportu, budownic-

twa i gospodarki morskiej powinien określić
zapotrzebowanie na ten typ usług dla kolej-
nych lat.

Smutne dane
Lata 2006–2010 charakteryzuje niewiel-

ka zmiana długości eksploatowanych linii ko-
lejowych, która jest wynikiem dostosowywa-
nia infrastruktury do zmieniających się potrzeb
przewozowych. PKP PLK zarządzają 22 002
km linii, z których w eksploatacji w rozkładzie
jazdy 2011/2012 jest 19 276 km (stan na 31
grudnia 2011 roku). Oznacza to, że średnia
krajowa gęstość sieci kolejowej wyniosła 6,3
km/100 km kw. Zdumienie budzi informacja,
że wskaźnik ten jest wyższy od średniej okre-
ślonej dla wszystkich krajów UE – 4,9 km/100
km kw. Z drugiej strony, trzeba mieć świa-
domość, że w poszczególnych wojewódz-
twach gęstość ta wynosi od 3,89 km/100 km
kw. w podlaskim do 17,71 km/100 km kw.
w śląskim. Do województw o najwyższej gę-
stości sieci kolejowej obok województwa
śląskiego należą: opolskie, dolnośląskie, wiel-
kopolskie i małopolskie. Natomiast naj-
mniejszą – obok podlaskiego – mają: lubel-
skie, mazowieckie i warmińsko-mazurskie.

Ale poza długością linii ważna jest też ich
jakość, a ona ulega systematycznemu po-
gorszeniu z powodu niewystarczających
środków finansowych przeznaczanych na ich
naprawy. I tak stan techniczny 36 proc. torów �
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linii kolejowych oceniono jako dobry (linie eks-
ploatowane z założonymi parametrami eks-
ploatacyjnymi wymagające jedynie robót
konserwacyjnych), 35 proc. – dostateczny (li-
nie eksploatowane ze zmniejszonymi para-
metrami eksploatacyjnymi: obniżenie pręd-
kości rozkładowych, wprowadzenie punkto-
wych ograniczeń prędkości. wymagające
oprócz robót konserwacyjnych dla utrzyma-
nia parametrów eksploatacyjnych napraw bie-
żących polegających na wymianie uszko-
dzonych elementów toru), 29 proc. – nieza-
dowalający (linie eksploatowane przy znacz-
nie ograniczonych parametrach eksploata-
cyjnych: niskie prędkości rozkładowe, znacz-
ne ograniczenia prędkości, obniżone do-
puszczalne naciski, kwalifikujące się do kom-
pleksowej wymiany nawierzchni).

Przewozy o charakterze międzywoje-
wódzkim i międzynarodowym, których or-
ganizatorem jest minister, to 78 połączeń wy-
konywanych na 8 704,135 km linii kolejowych
zarządzanych przez PKP PLK. W obowią-
zującym rozkładzie jazdy 2011/2012 oznacza
to pracę eksploatacyjną 36 195 025 pocią-
gokilometrów, z czego 529 233 pockm. re-
alizują Przewozy Regionalne Sp. z o.o., jako
przewozy międzynarodowe, a PKP Intercity
SA – 35 665 792 pockm. (31 863 447 pockm.
w ramach przewozów międzywojewódzkich
i 3 802 345 pockm. jako przewozy między-
narodowe). Realizacja „Planu” wymaga uru-
chamiania średnio w ciągu doby ponad 215
pociągów, z czego przez PKP Intercity 172
międzywojewódzkich i 31 międzynarodowych,
a przez PKP Przewozy Regionalne – 12
międzynarodowych. 

Zaskoczyła mnie informacja, że najbar-
dziej obciążonymi liniami są trasy Kędzierzyn
Koźle–Opole Główne–Wrocław Główny
(187 km), Kraków Główny–Katowice (77 km)
i Wrocław Główny–Poznań Główny (164 km)
– 14 kursów, Toruń Główny–Bydgoszcz
Główna (51 km) i, Bydgoszcz Główna–

Gdynia Główna (181 km) – 12 kursów, Po-
znań Główny–Szczecin Główny (213 km)
– 11 kursów oraz Warszawa Centralna–
Grzebowilk–Lublin (187 km), Warszawa
Centralna–Białystok (184 km) i Przemyśl
Główny–Rzeszów–Kraków Główny (244 km)
– 8 kursów. Zawsze wydawało mi się, że naj-
większy tłok jest na trasach z Warszawy do Po-
znania, Katowic i Krakowa. 

Średnia prędkość handlowa tych 78
pociągów wynosi 60,4 km/h. Największą
(88–95 km/h) osiągają na trasach Warszawa–
Kraków i Warszawa–Poznań, a najniższą
(27–36 km/h) – pociągi sezonowe kursujące
na odcinkach Jelenia Góra–Szklarska Porę-
ba i Gdynia–Hel. Średnia prędkość handlo-
wa tych pociągów dla połączeń z Warszawy
do głównych miast wojewódzkich wynosi
71,73 km/h. Dlaczego więc niższa jest śred-
nia prędkość handlowa pociągów objętych
„Planem” w międzynarodowych kolejowych
przewozach pasażerskich – 73,1 km/h, jeśli
uwzględnia ona przejazdy dalekobieżne po
sieci krajowej?

W przypadku połączeń nierealizowa-
nych na zasadach użyteczności publicznej ich
średnia prędkość handlowa wynosi około
80 km/h: od 70 km/h na trasie Warszawa–
Gdynia do około 110–120 km/h na trasach
Warszawa–Poznań i Warszawa–Kraków, przy
czym dla pociągów uruchamianych przez
Przewozy Regionalne Sp. z o.o. średnia
prędkość handlowa to 65 km/h (najwyższa

– około 80 km/h, dla relacji Warszawa–
Szczecin; najniższa – około 47 km/h, dla re-
lacji Wrocław–Zakopane). Najwyższe pręd-
kości handlowe (94–111 km/h) uzyskują po-
ciągi międzynarodowe w połączeniach War-
szawy z Amsterdamem, Wiedniem i Pragą,
zaś najniższe (31–39 km/h) – z Krakowa do
Pragi i z Gdyni do Kaliningradu. Średnia
prędkość handlowa w odniesieniu do prze-
wozów transgranicznych wynosi 60,75 km/h.

Z Unii dla Unii
W polityce społeczno-gospodarczej Unii

Europejskiej transport należy do prioryteto-
wych dziedzin rozwoju, jej politykę w tym za-
kresie określa „Biała Księga – Plan utworze-
nia jednolitego europejskiego obszaru trans-
portu” – dążenie do osiągnięcia konkuren-
cyjnego i zasobooszczędnego systemu trans-
portu, z 28 marca 2011 roku. Wskazuje ona,
iż transport stanowi fundament gospodarki
i społeczeństwa, jest czynnikiem, który ma
znaczący wpływ na rynek wewnętrzny i jakość
życia obywateli, którzy mogą swobodnie
podróżować, umożliwia wzrost gospodarczy
i tworzenie miejsc pracy. Dlatego jednym
z głównych celów unijnej polityki transpor-
towej jest zapewnienie pewnych, skutecznych
i wysokiej jakości usług transportowych po-
przez uregulowaną konkurencję.

Najważniejsze linie kolejowe Polski są włą-
czone w transeuropejską sieć transportową
(TEN–T), która ma umożliwić osiągnięcie ce-
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PKP Polskie Linie Kolejowe SA 31.12.2010 roku eksploatowały:

• 19 276 km linii kolejowych, to jest 37 150 km torów, w tym 27 856 km 
torów szlakowych i głównych zasadniczych, 9 294 km torów stacyjnych,

• 43 657 rozjazdów, w tym 18 774 rozjazdów w torach szlakowych i głównych 
zasadniczych, 24 883 rozjazdów w torach stacyjnych,

• 16 464 przejazdów kolejowych (w tym 2 751 przejazdów kategorii A),
• 25 591 obiektów inżynieryjnych,
• 6 525 budynków, w tym 2 625 dworców kolejowych, w tym 936 czynnych,
• 11 544 budowli.
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lów opisanych w „Traktacie o funkcjonowa-
niu Unii Europejskiej”. To zapewnienie funk-
cjonowania rynku wewnętrznego, swobod-
nego przepływu towarów, osób, usług i ka-
pitału, wspierania harmonijnego rozwoju
całej Unii, zmniejszenia dysproporcji w po-
ziomach rozwoju różnych regionów oraz za-
cofania regionów najmniej uprzywilejowa-
nych. Ma również umożliwić obywatelom
Unii, podmiotom gospodarczym, wspólno-
tom regionalnym i lokalnym pełne czerpanie
korzyści z ustanowienia obszaru bez granic
wewnętrznych.

Nic dziwnego, że Unia chętniej wspiera
modernizację i rozbudowę infrastruktury
kolejowej niż drogowej. – Wszystkie progra-
my na kolei służą usprawnieniu funkcjono-
wania tego rodzaju transportu i poprawie ja-
kości przewozów – powiedział Andrzej Mas-
sel, podsekretarz stanu w Ministerstwie
Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej, podczas konferencji na temat wy-
korzystania środków unijnych na inwestycje
kolejowe, zorganizowanej 5.07.2012 roku
przez PKP SA, Wspólnotę Kolei Europejskich
(CER) oraz Unię Europejskiego Przemysłu
Kolejowego. (UNIFE). Jako przykłady no-
wych inicjatyw, których celem jest uzyskanie
największych efektów w możliwie krótkim cza-
sie, wiceminister wymienił programy wy-
miany 700 rozjazdów w całym kraju (280 mln
zł w latach 2013–2014), rewitalizacji linii ko-

lejowych (ponad 2,235 mld zł) czy poprawy
bezpieczeństwa na 235 przejazdach drogo-
wo-kolejowych (240 mln zł), na których co
roku dochodzi do około 250 wypadków.

– Do zagadnień bezpieczeństwa na ko-
lei należy podchodzić w sposób systema-
tyczny. W statystykach Europejskiej Agencji
Kolejowej jest grupa wydarzeń, w których Pol-
ska wypada źle. Chodzi tutaj głównie o zda-
rzenia na przejazdach kolejowych – powiedział
Andrzej Massel podczas konferencji „Wy-
zwania polskiej infrastruktury kolejowej”
(Warszawa, 19–20 czerwca br.). Masowa wy-
miana rozjazdów i modernizacja przejazdów
kolejowych w całym kraju jest wyzwaniem dla
przemysłu, bo – jak podkreślił wiceminister
– „zależy nam na większej niezawodności
urządzeń sterowania ruchem kolejowym
oraz zapewnieniu tańszych rozwiązań, zwłasz-
cza dla linii o małym i średnim natężeniu ru-
chu”.

Pasażerów jednak bardziej interesuje za-
awansowanie modernizacji szlaków kolejo-
wych. Pamiętamy wszak buńczuczne hasła
„Kolej na Euro 2012”. Od 16 listopada 2007
roku do końca czerwca 2012 roku, jak infor-
muje MTBiGM na swojej stronie pod tytu-
łem „Buduje się – kolej”, podpisano umowy
na modernizację ponad 3547 km torów na li-
niach kolejowych i oddano do użytku ponad
2160 km torów. Obecnie modernizowanych
jest ponad 2028 km torów.

Trwa modernizacja liczącego ponad
58 km odcinka linii E30, która jest częścią III
Paneuropejskiego Korytarza Transportowe-
go: Drezno–Wrocław–Opole–Katowice–
Kraków–Medyka–Lwów–Kijów. Polski od-
cinek tej linii liczy 677 km i łączy Dolny Śląsk,
Górny Śląsk, Małopolskę i Podkarpacie.
Celem modernizacji linii E30 jest dostoso-
wanie stacji i szlaków do warunków tech-
nicznych, wynikających z umów AGC i AGTC
dla korytarzy transportowych, tj. do kurso-
wania pociągów pasażerskich z taborem
klasycznym z prędkością maksymalną 160
km/h i pociągów.

Koszt modernizacji odcinka Sosnowiec
Jęzor–Kraków Towarowy wyniesie około
1,4 mld zł netto. Planowana jest całkowita
przebudowa lub wymiana wszystkich ele-
mentów infrastruktury kolejowej, co w prak-
tyce oznacza budowę od nowa wszystkich to-
rów, peronów, wiaduktów, systemu sterowa-
nia ruchem kolejowym, oświetlenia czy sieci
trakcyjnej. Po zakończeniu robót, prowa-
dzonych w systemie „projektuj i buduj”, któ-
re jest planowane na czerwiec 2014 roku, po-
ciągi pasażerskie będą mogły jeździć z mak-
symalną prędkością 160 km/h, a towarowe
– 120 km/h, czyli podróż między Katowica-
mi a Krakowem skróci się o 42 minuty.

Do jazdy pociągów z prędkością 200 km/h
jest przystosowywana Centralna Magistra-
la Kolejowa, łącząca Grodzisk Mazowiecki �
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z Zawierciem. W czerwcu PKP PLK podpi-
sały umowy na budowę dwóch wiaduktów
drogowych nad CMK. To kolejne, spośród 9,
likwidowane przejazdy, w miejsce których po-
wstaną bezkolizyjne skrzyżowania, umożli-
wiające jazdę pociągów z dużymi prędko-
ściami. Zakończenie inwestycji o wartości oko-
ło 25 mln zł, która jest finansowana ze środ-
ków budżetu państwa, przewidziano na ko-
niec listopada 2013 roku.

Największą obecnie inwestycją kolejową
w Polsce jest modernizacja linii kolejowej
z Warszawy do Gdańska o długości około
350 km. Została ona podzielona na kilka ob-
szarów inwestycyjnych. 18.07 br. podpisano
umowę na wsparcie z unijnych środków
kwotą blisko 1,4 mld zł modernizowanego od
2011 roku odcinka o długości 103 km między
Szymankowem a Zajączkowem Lubawskim.
To obszar tzw. lokalnych centrów sterowania
ruchem kolejowym (LCS) w Malborku i w Iła-
wie. Środki te prawie w całości wydatkowa-
ne są na dwa kontrakty budowlane, które PKP
Polskie Linie Kolejowe SA zawarły z kon-
sorcjami wykonawców, na czele których
stoją Budimex SA – kontrakt LCS Iława
(933 mln zł) i Trakcja-Tiltra SA – LCS Mal-
bork (1,1 mld zł).

W ramach projektu zostanie wymienio-
ne ponad 200 km torów, przebudowane, re-
montowane i wybudowane ponad 280 obiek-
tów inżynieryjnych (6 mostów kolejowych
i 3 drogowe, 25 wiaduktów kolejowych i 18
drogowych, 220 urządzeń do odpłaszania
zwierząt oraz 8 przejść dla pieszych pod to-
rami). Ponadto zostanie zlikwidowanych 68
przejazdów kolejowych i przejść dla pie-
szych na poziomie szyn, co pozwoli pod-
wyższyć bezpieczeństwo na modernizowanym
odcinku.

Linia kolejowa na całej długości będzie
wyposażona w komputerowe sterowanie ru-
chem kolejowym, co pozwoli na dalsze pod-
niesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu
kolejowego. Najważniejszym efektem mo-
dernizacji linii będzie podwyższenie maksy-
malnej prędkości: pociągi pasażerskie przy-
śpieszą ze 120 km/h do 160 km/h, a nowo-
czesne składy dalekobieżne do 200 km/h, co
docelowo skróci czasu podróży z Warszawy
do Gdyni do poniżej 3 godz.

Trwają też prace przygotowawcze doty-
czące nie tylko tych najważniejszych szlaków.
W maju 2012 roku województwo święto-
krzyskie i PKP Polskie Linie Kolejowe SA pod-
pisały umowę o dotację celową w wysokości
50 proc. kosztu przeznaczonego na realiza-
cję prac przygotowawczych przy projekcie
„Budowa linii kolejowej nr 582 łączącej po-
sterunek odgałęźny Czarnca ze stacją Włosz-
czowa Północ”. Szacunkowy koszt realiza-
cji prac przygotowawczych wynosi 850 tys. zł
netto.

Budowa łącznicy poprawi spójność sys-
temu kolejowego w obrębie województwa
świętokrzyskiego oraz połączeń kolejowych

pomiędzy Kielcami a Warszawą i Łodzią. Wy-
budowanie nowej jednotorowej, zelektryfi-
kowanej linii kolejowej, przystosowanej do ru-
chu dwukierunkowego, umożliwi włączenie
Kielc poprzez przejazd przez Centralną Ma-
gistralę Kolejową do połączeń kolejowych
w kierunku północnym. Obecnie podróż
z Kielc do Warszawy linią nr 8 Warszawa–
Kraków trwa ponad 3 godz. Uwzględniając
przejazd z prędkością 200 km/h przez Cen-
tralną Magistralę Kolejową i nowe połącze-
nie łącznicą, czas przejazdu na tym odcinku
skróci się do 2,5 godz.

W 2005 roku zaczęto prace nad wstęp-
nym studium wykonalności budowy linii
dużych prędkości Wrocław/Poznań–Łódź–
Warszawa, tzw. „Y”. Obecnie działa dorad-
ca, który na zlecenie Polskich Linii Kolejowych
przygotowuje właściwe studium wykonalno-
ści, ale już wiadomo, że do roku 2020 taka li-
nia nie zostanie wybudowana i realna jest per-
spektywa roku 2030. Oczywiście – jak mi mó-

wił w kwietniu Andrzej Massel – pod wa-
runkiem, że analizy ekonomiczne wykażą ce-
lowość tego przedsięwzięcia i zostaną za-
pewnione źródła finansowania. Jeśli po-
wstanie „Y”, to podróż Warszawa–Wrocław
potrwa 1 godz. 40 min. Na razie moderni-
zowana jest trasa Warszawa–Koniecpol–
Częstochowa–Opole–Wrocław i pod koniec
2014 roku podróż na niej powinna trwać
3,5 godz.

To jeden z 10. projektów rewitalizacji li-
nii zawartych w „Wieloletnim Programie In-
westycji Kolejowych do roku 2013 z per-
spektywą do roku 2015”. Na lata 2011–
2013 zaplanowano oddanie do użytku łącz-
nie ponad 2300 km linii kolejowych, z czego
w ubiegłym roku zmodernizowano prawie 400
km. W związku z Euro 2012 zmodernizowano
ponad 200 km linii kolejowych pomiędzy
Gdańskiem, Poznaniem i Wrocławiem, na-
tomiast w modernizacji znajduje się obecnie
ponad 3 tys. km linii kolejowych. �
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Roczne zapotrzebowanie (w mln osób) na przewozy:

2010 2015 2020 2025
międzywojewódzkie 50,3 51,5 49,4-55,0 48,4-82,2
międzynarodowe 1,06 1,07 1,02 0,99
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Jak ocenia pan zasadność reformy ko-
lejnictwa i efekty podziału odpowiedzialności
za poszczególne zadania na odrębne spółki?

– Według mnie to nie reforma, lecz an-
tyreforma. Stale głośno mówię, że mamy do
czynienia z dyrektoryzacją, a nie restruktu-
ryzacją. W 2000 roku, gdy sam uczestniczy-
łem w uchwalaniu ustawy o restrukturyzacji,
prywatyzacji i komercjalizacji kolei, zalecenie
Unii, a zwłaszcza dyrektywy 91/440, było pro-
ste – oddzielić infrastrukturę od eksploatacji,
żeby były uchwycone koszty. Powstało jednak
tyle spółek, że ze zdumienia łapię się za gło-
wę. Swego czasu przedstawiałem program,
który podtrzymuję do dziś. Zakłada on, że na
kolei powinno działać pięć spółek – na wzór
kolei austriackiej, gdzie istnieje i sprawdza się
jasny podział. Infrastruktura jest państwowa,
przy czym budżet państwa na ten cel wyno-
si 70 proc., a 30 proc. wykładają przewoźni-
cy. Poprzez giełdę, a nie inwestora finanso-
wane jest Cargo i Intercity. Największy pro-
blem na kolei stanowiły zawsze przewozy re-
gionalne, a usamorządowienie jest najwięk-
szym błędem historycznym, którego nie po-
pełniły żadne inne kraje na świecie. Dofi-
nansowanie przewozów regionalnych w Pol-
sce kosztowało 2 mld zł. Tyle spółek, zarzą-
dów i rad nadzorczych, ile działa u nas na ko-
lei, absorbuje rocznie 100 mln zł potrzebnych
na cele statutowe.

Czy postępujące w kierunku rozdrob-
nienia i – jak pan mówi – dyrektoryzacji
zmiany mają szansę być powstrzymane?

– Wszystko jest do zrobienia, tyle że wy-
maga to decyzji politycznej. Natomiast jeże-
li pan minister Nowak powołuje nowy zarząd
PKP, to nie wiem, w jakim kierunku zmierza
kolej. Jako ilustracja wystarczy przykład – sta-
ry zarząd generował koszt 80 tys. miesięcz-
nie, a teraz – 150 tys. Kontrakty menedżer-
skie służą tylko obejściu ustawy kominowej,
żeby więcej zarobić. Z wielkim szacunkiem od-
noszę się do pani Wasiak i nigdy nie podwa-
żałem jej kompetencji, ale o jakiej odnowie
mówi minister Nowak, skoro pani Wasiak była
już członkiem w tylu zarządach? Według mnie
PKP SA jest niepotrzebne i jako takie powinno
być zlikwidowane. Ktoś powinien się zasta-
nowić nad 6 mld zł długu, bo tyle wynoszą zo-
bowiązania kolei do budżetu państwa. Kolej,
tak jak górnictwo, trzeba oddłużyć, likwidu-
jąc PKP SA. Nie może być pośredników.
W świetle prawa handlowego spółki kolejowe
nie są wyposażone w majątek. Majątek nale-
ży do PKP SA, któremu każda spółka musi pła-
cić czynsz dzierżawny, z którego spłacane są
zobowiązania. Jak ma właściwie funkcjonować

choćby taka spółka Cargo, mając na własne
cele 5 proc. majątku, a 95 proc. przekazując
PKP SA? Dla mnie to anormalna sytuacja.
PKP SA to twór zbyteczny, który powinien być
przekształcony w Agencję Mienia Kolejowe-
go, a spółki kolejowe powinny mieć majątek do
dyspozycji. Jestem ogromnym entuzjastą i wi-
zjonerem w kwestii łączenia spółek.

Na chwilę obecną to chyba myślenie czy-
sto życzeniowe, skoro w PKP jedyne zmia-
ny to zmiany personalne...

– Na pewno nie tylko życzeniowe, ale
praktyczne i jedyne sensowne dla dobra ko-
lei. Może spółka skarbu państwa PLK po-
winna być przekształcona w coś na wzór
Agencji Dróg i Autostrad – Krajową Agencję
Kolei Żelaznych? W swojej wizji realnie pa-
trzę na przyszłość polskiej kolei, aby była funk-
cjonalna dla wszystkich. Od lat moim ma-
rzeniem jest odpolitycznienie kolei. Każda ko-
lejna opcja rządząca wprowadza swoich lu-
dzi, niekiedy młodych, niemających pojęcia
jak wygląda rozjazd, a ogromne pieniądze idą
na odprawy. Na kolei powinno być mniej ko-
legów, a więcej fachowców.

Co jest główną przyczyną utrzymujące-
go się niedofinansowania infrastruktury
kolejowej w Polsce i jak można zaradzić bra-
kowi środków na inwestycje?

– Osobiście wystąpiłem do przewodni-
czącego Barroso w sprawie 1,2 mld euro, któ-
re jeszcze za rządów ministra Grabarczyka po-
stanowiono zabrać kolei, przekazując na
drogi. Darzę pana Barroso ogromnym sen-
tymentem z tego względu, że przysłał do War-
szawy swojego doradcę, który na konferen-
cji przedstawił jednoznaczne stanowisko
przewodniczącego Unii, jasno stanowiące, że
pieniądze nie pójdą na drogi, tylko na kolej.
W niedofinansowaniu kolei też widzę winę po-
lityków odpowiedzialnych za kształt ustawy
o zamówieniach publicznych, nad której no-
welizacją obecnie pracujemy. Cena nie może
być decydująca w przetargach. W wielu
przypadkach to czynnik kluczowy, ale równie

często za niską ceną kryją się niewiarygodne
firmy w teczce, które nie wykorzystują pie-
niędzy unijnych, a przetargi oprotestowują.
Pamiętam, jak kiedyś odrzucało się najniższe
i najwyższe ceny i nie było przypadków,
żeby przy wypośrodkowanych kosztach in-
westycja nie była zrealizowana. Wiarygodnych
firm w Polsce nie brakuje. Dziś wszyscy cze-
kają na ogłoszenie i dokończenie przetargów.
A obecna infrastruktura kolejowa powodu-
je, że jest 200 tys. powolnych jazd, gdzie pręd-
kość zmniejsza się ze 100 do 20 km/h. Pro-
blem „wąskich gardeł” wymaga rozwiązania.
Nie może być tak, że pociąg jedzie główną ma-
gistralą z Warszawy do Gdańska 6 godzin.
Niezależnie od rządu, doprowadzenie infra-
struktury kolejowej przynajmniej do prędko-
ści 160 km/h powinno być przyjęte za punkt
honoru. Temu priorytetowi powinny być
podporządkowane nie tylko prace na głów-
nych magistralach, ale też na liniach o zna-
czeniu regionalnym, na których moderniza-
cje pieniądze pozyskują samorządy. Kolej ma
duże potrzeby, a w związku z tym może dać
zatrudnienie wielu ludziom, począwszy od
producentów śrubek, przez ekipy wyspecja-
lizowane w kładzeniu torów, po obsługę sy-
gnalizacji, umożliwiającej ruch pociągów.
Dobry program jest w stanie rozruszać wo-
kół kolei polską gospodarkę.

Jednak to o inwestycjach drogowych cią-
gle się mówi, a kolej pozostaje na bocznym
torze. Dlaczego Unia hojną ręką przydzie-
la wsparcie na budowę dróg i autostrad, a ko-
lej traktuje po macoszemu? Czy ta tenden-
cja się zmieni?

– Rzeczywiście, dziś preferuje się auto-
strady, a kolej traktuje się jak coś niechcianego,
podczas gdy to ona jest najbardziej ekolo-
gicznym środkiem transportu. Zmieniona
musi być ustawa o ochronie środowiska, bo
raport oddziaływania na środowisko spo-
rządza się niekiedy 2–3 lata. Nie może być tak,
że żabka jest ważniejsza od przyszłości pol-
skiej kolei i gospodarki. Dziś z uwagi na ochro-
nę żab buduje się przejścia pod torami, nad
torami... Czy stara unijna piętnastka budu-
jąc europejską sieć komunikacyjną, też mia-
ła taką ustawę? Dlaczego z Polski robi się za-
ścianek Europy? Jestem za ochroną przyro-
dy, ale w granicach rozsądku. Stowarzysze-
nia zielonych nie mogą mieć większych praw
niż podmioty odpowiedzialne za realizację
strategii rozwoju państwa i gospodarki, a tak
się dzieje. Jest jednak nadzieja na poprawę,
bo dziś z ust ministra Nowaka można usły-
szeć, że na kolej ma być przeznaczane 60 proc.
środków, a na drogi 40. Od 25 lat powtarzam,

Spółki kolejowe, łączcie się
Rozmowa z senatorem Stanisławem Kogutem, przewodniczącym Senackiego Zespołu
Infrastruktury i prezesem zarządu Izby Gospodarczej Transportu Lądowego
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że proporcje środków przeznaczanych na in-
frastrukturę drogową i kolejową powinny być
zmienione, przez co często byłem ośmiesza-
ny. Problem w tym, że drogownictwo umie
walczyć o swoje, a środowisko kolejowe nie
potrafi bronić swoich interesów, co najlepiej
widać po frekwencji i aktywności na komisji
gospodarki. Atmosfera w Unii jest coraz
bardziej przychylna kolei. Pozostaje właści-
wie to wykorzystać – zmienić ustawy, skrócić
procedury administracyjne, znieść podziały
partyjne i dowieść, że polska kolej nie jest spi-
sana na straty.

Jak powinny być ukierunkowane do-
stępne środki budżetowe i dotacje ze źródeł
zewnętrznych przeznaczone na infrastruk-
turę kolejową w Polsce i inwestycje uspraw-
niające tę formę transportu oraz wpływają-
ce na kondycję branży?

– Żeby kolej normalnie funkcjonowała,
w każdym kraju Europy i świata z budżetu
państwa przeznacza się 2 proc. środków.
U nas to zaledwie 0,38 proc., a i ten odsetek
spada. Francuzi postawili na TGV, szybką ko-
lej, podobnie jest w Niemczech, Japonii.
Nawet jeżeli mowa o pociągach z pudłami wy-
chylnymi, które wywołały tyle szumu wokół
polskich planów zakupu Pendolino przez In-
tercity, to przykład Norwegii pokazuje, że ich
Fala jeździ z szybkością większą prawie
o 60 proc. bez poprawiania infrastruktury.
Mogę tylko postulować, żeby przed zakupem
sprawdzić, czy jest to najnowsze Pendolino,
a nie takie, które stało nieużywane, gdy Wło-
si je wycofywali. Tu trzeba patrzeć realnie. Dziś
prędkość przewozów, również regionalnych,
można istotnie zwiększyć bez zmiany podłoża
za sprawą dostosowanego do potrzeb tabo-
ru. Wierzę, że zmiany będą następować rów-
nież w Polsce.

Euro było pozytywnym bodźcem do in-
westycji infrastrukturalnych, ale czy zapał
i rozmach prac nie opadł po mistrzostwach?

– Musi być kontynuacja działań, bo są
współfinansowane z Unii, a ta na pewno upo-
mni się o swoje w razie gdyby przyznane pie-
niądze były źle rozliczone. Kontynuacja pro-
jektów to warunek dotacji. Nawet jak PO prze-
gra wybory – a gorąco wierzę, że inna opcja
przejmie władzę – to projekty z pewnością
będą kontynuowane, bo trzeba stawiać na
transport.

W obrębie inwestycji kolejowych, jak
wszędzie, są sprawy pilne i pilniejsze. Któ-
re inwestycje wskazałby pan jako prioryte-
towe wobec mnogości potrzeb, bo przecież
kolej to nie tylko tory i tabor, ale sieci, sy-
gnalizacje, urządzenia sterujące?

– Byłem i jestem zwolennikiem kapitało-
wego połączenia infrastruktury z telekomu-
nikacją, energetyką i informatyką. Jednocze-
śnie jestem przeciwny prywatyzacji teleko-
munikacji, do której należy 6 tys. światłowo-
dów. Jak ktoś je kupi, będzie miał dostęp do
całej infrastruktury. Przecież z tym się wiąże
bezpieczeństwo ruchu kolejowego, ale wice-

minister Massel nie widzi zagrożenia. Poza
tym z zasady prywatyzuje się coś, co jest de-
ficytowe, a nie superdochodowe.

W obrębie bezpieczeństwa istotne jest
także przeszkolenie kadr, o którym zwykle
mówi się dopiero gdy dojdzie do wypadku,
jak w przypadku katastrofy pod Szczekoci-
nami. Abstrahując od szukania winnego, czy
kompetencje kadr na kolei są zadowalające?

– Jako wieloletni związkowiec uważam,
że zatrudnienie powinno być dostosowane do
instrukcji, regulaminów, przepisów. Dla mnie
to ogromna tragedia, że zginęło tylu niewin-
nych ludzi, ale nie chciałbym wypowiadać się
o winie ani zrzucać na barki jednego człowieka
ciężaru wieloletnich zaniedbań. Prawdą jest
też, że na stanowiskach eksploatacyjnych za-
częło brakować ludzi, a dyżurni są dociąża-
ni dodatkowymi zadaniami ze szkodą dla efek-
tywności i jakości pracy. Mamy do czynienia
z ogromną luką pokoleniową. Średnia wieku
zatrudnionych na kolei to dziś 30 lat. Mamy
przestarzały tabor, jestem w stanie wskazać
miejsca, gdzie śruby z torów można wyjmo-
wać rękami. Czy trzeba aż takich tragedii, żeby
mówić o bezpieczeństwie pasażerów, które po-
winno być stawiane na pierwszym miejscu?
Jest przecież UTK, którego zadaniem jest nad-
zór nad bezpieczeństwem. Na ten cel nie może
brakować ani pieniędzy, ani ludzi.

Brakuje przede wszystkim środków,
chęci i zaangażowania, czy stałego monito-
ringu stanu infrastruktury?

– Dawniej, kiedy pracowałem na kolei,
mówiło się w środowisku, że idzie się do służ-
by, a nie do roboty. Kolejarze podchodzili do
pracy jak do największej wartości, a nad bez-
pieczeństwem czuwali kompetentni i odpo-
wiedzialni toromistrzowie. Czasem winna nie
jest zbyt ograniczona pula środków, ale po
prostu zła organizacja pracy, której efektem
jest bałagan i brak nadzoru. A przecież życie
ludzkie jest ponad wszelką wartością i to jemu
powinna być podporządkowana odpowied-
nio ukierunkowana praca.

Czy wprowadzony niedawno obowiązek
certyfikacji ECM wpłynie na bezpieczeństwo
i jakość kolejowych usług transportowych?

– Myślę, że to dobry pomysł, który może
przełożyć się na stan bezpieczeństwa. Jestem
za wszystkimi dyrektywami i innowacjami,
które dążą do podniesienia bezpieczeństwa.
Mało tego, uważam, że w kabinach maszy-
nistów powinny być zainstalowane kamery.
Tak jest wszędzie, tylko nie u nas.

Kolej szybkich prędkości to dobra per-
spektywa dla przyszłości kolei?

– Uważam, że to idealny projekt. Od lat
mówię o linii Podłęże–Piekiełko, który to pro-
jekt połączenia północy i południa Europy
kiełkował jeszcze za czasów inżynierów mar-
szałka Piłsudskiego. To przyszłość, tyle że wy-
maga koncepcyjnego podejścia, a nie prac
w pobliżu danego miasta, skąd akurat jest mi-
nister. Jestem za skróceniem czasu przejaz-
dów kolejowych, bo jeśli na wspomnianej li-

nii dojedziemy z Nowego Sącza do Krakowa
w 50 minut zamiast w 4 godziny, to przesta-
niemy mówić o bezrobociu w nowosądec-
kiem. Cieszę się, że wprowadzono koleje du-
żych prędkości w Unii Europejskiej, a posłowie
w Europarlamencie poparli budowę linii
Podłęże–Piekiełko, ale, jak wiadomo, każdy
rząd ma swoją politykę. Dobrze, że w przy-
jętym przez rząd masterplanie ujęty jest pro-
jekt kolei dużych prędkości. To tylko kwestia
czasu.

Czy zanim dojdzie do realizacji tego od-
ległego w czasie projektu pasażerowie mogą
liczyć na usprawnienia na kolei, przekłada-
jące się na większy komfort i krótszy czas po-
dróży?

– Te sprawy leżą w gestii ministra No-
waka, ale osobiście zapewniam, że jako par-
lamentarzysta zrobię wszystko, żeby pasażer
traktowany był podmiotowo, żeby bilety były
tańsze, a komfort podróży był na wysokim po-
ziomie, bo dziś często podróżujemy jak na
Ukrainie albo w Indiach.

A na obniżki cen się nie zanosi...
– Opłaty są niemałe, choć i tak już obni-

żone. Często podróż samochodem wychodzi
ekonomiczniej. Brak przy tym właściwego sko-
munikowania pociągów i pokrycia faktycznej
jazdy w rozkładach.

Większe szanse widzi pan na obniżenie
kosztów za przejazdy kolejowe, czy na
usprawnienie jazdy?

– Kiedyś czas podróży w końcu musi się
skrócić, stawki dostępu – dziś naprawdę
wysokie – muszą być obniżone. Przy speł-
nieniu tych warunków oraz wymienionym ta-
borze i właściwie opracowanym rozkładzie
jazdy będzie można mówić o jakości na ko-
lei. Postępy będą nadchodzić systematycz-
nie, ale rezultatów możemy się spodziewać
w 2014–2015 roku, może nawet w 2013.

Jak radzą sobie samorządy w zabieganiu
o jakość przewozów regionalnych?

– Ciężko mi o tym mówić, bo uprzedza-
łem samorządowców co ich czeka. Spora-
dyczna wymiana kilku autobusów szynowych
i rozesłanie ich po powiatach wiosny nie czy-
ni. Samorządy do kolei dokładały, dokłada-
ją i dokładać będą, choć dużą nadzieją są fun-
dusze unijne na zakup taboru. Właścicielem
i organem odpowiedzialnym za organiza-
cję przewozów regionalnych jest marszałek
i nie może on zrzucić tego ciężaru na innych.
Niebezpiecznym zjawiskiem, jakie obserwu-
ję, jest organizacja przewozów regionalnych
między miastami, podczas gdy na prowincji
brak połączeń. Czym młodzież ma dojechać
do szkół, a ludzie do pracy? W tej sprawie do-
staję mnóstwo interwencji. Życzę samorzą-
dom, żeby udowodniły największemu opo-
zycjoniście i przeciwnikowi usamorządowie-
nia, że się w swym stanowisku myliłem.
Wtedy jestem gotowy przeprosić, ale na ra-
zie cały czas czekam na zmiany.

Rozmawiała Magdalena Szczygielska



Jakie będą wyniki Przewozów Regio-
nalnych za 2012 rok? Co wpłynie na ten wy-
nik?

– Sukcesywnie i bardzo konsekwent-
nie poprawiamy nasze wyniki finansowe.
W grudniu 2008 roku naszymi właścicielami
zostały samorządy województw. W 2009 ro-
ku mieliśmy stratę na poziomie 296 mln zł,
w 2010 – około 170 mln. Ubiegły rok to już
tylko 52,7 mln strat. W latach 2009–2011 po-
prawiliśmy też wynik operacyjny spółki o bli-
sko 280 mln zł. W zeszłym roku osiągnęliśmy
po raz pierwszy w samorządowej historii na-
szej spółki zysk z działalności operacyjnej
w wysokości 10,2 mln zł. W 2012 roku pla-
nowaliśmy poprawę naszych wyników. Ze
względu na decyzję marszałka województwa
śląskiego dotyczącą przekazania obsługi
wszystkich połączeń kolejowych na terenie wo-
jewództwa Kolejom Śląskim i wynikającą
z niej konieczność likwidacji zakładu na Ślą-
sku zmniejszą się nasze przychody i koszty.
Spółka obsługiwała województwo śląskie
w oparciu o kontrakty o charakterze służby pu-
blicznej, w związku z tym z działalności nie
uzyskiwała zysku, tak więc długoterminowo
likwidacja nie powinna wpłynąć negatywnie
na wynik finansowy spółki. Przejściowe po-
gorszenie wyników może spowodować wy-
płata odpraw dla zwalnianych pracowników.

Jak wygląda współpraca z właścicielami
spółki?

– Współpraca zarządu Przewozów Re-
gionalnych z właścicielami, a jednocześnie or-
ganizatorami przewozów na terenie po-
szczególnych województw, z wyjątkiem wo-
jewództwa śląskiego, jest bardzo dobra.
Przewozy Regionalne są wykonawcą usługi
publicznej w zakresie kolejowych przewozów
pasażerskich. Te usługi realizujemy zgodnie
z umowami zawartymi z urzędami mar-
szałkowskimi.

Spółka regularnie wprowadza do swojej
oferty produkty dostosowane do potrzeb pa-
sażerów. Które z wprowadzonych udogod-
nień okazały się najbardziej trafne? Jakie są
plany w tym zakresie?

– Konsekwentnie rozwijamy kanały dys-
trybucji biletów. Nasze oferty są dostępne nie
tylko w kasach biletowych. Dziś praktycznie
każdy ma dostęp do Internetu, dzięki które-
mu nie wychodząc z domu, może kupić na-
sze bilety: jednorazowe, okresowe, ulgowe, ale
także bilet na rower czy bilet dla dzieci do 4.
roku życia ze 100-procentową ulgą. Jako
pierwsi wprowadziliśmy do systemu sprzedaży
automaty biletowe. Aktualnie mamy 50 au-

tomatów w 19 lokalizacjach i rozważamy
zwiększenie ich liczby w najbliższym czasie.
Ponadto na terenie województwa śląskiego
wprowadziliśmy pilotażowy system zakupu
biletu jednorazowego przez telefon komór-
kowy, w ramach tzw. Call Pay. Chcielibyśmy
rozwinąć ten kanał dystrybucji biletów.

Nieustannie szukamy nowych rozwiązań
umożliwiających łatwy dostęp do kupna bi-
letów. Przewozy Regionalne są zresztą pio-
nierem we wprowadzaniu nowych technologii
i rozwiązań. W celu ułatwienia i usprawnie-
nia procesu opłaty za bilety wprowadziliśmy
technologię MasterCard PayPass, dzięki
której szybko i wygodnie możemy zrealizo-
wać transakcję zakupu w sposób zbliżenio-
wy bez ograniczeń kwotowych.

Pamiętają państwo także o osobach
niepełnosprawnych?

– Na Dworcu Centralnym w Warszawie
w naszej kasie bilety mogą kupić także oso-
by z wadami słuchu. Jako pierwszy prze-
woźnik zainstalowaliśmy tam System Ko-
munikacji Niewerbalnej, dzięki któremu mo-
żemy znosić bariery, podwyższać standardy
obsługi klienta i przybliżać kolej osobom nie-
pełnosprawnym. Ponieważ obserwujemy
wzrost zainteresowania tym systemem, pla-
nujemy wprowadzić go na największych
dworcach w Polsce.

Przewozy Regionalne kładą także duży
nacisk na dostępność informacji kolejowej.

– 80 proc. naszych pociągów jest wypo-
sażona w system GPS i już od 2010 roku na
stronie internetowej www.przewozyregio-
nalne.pl każdy może obserwować ruch po-
ciągów, który odbywa się w czasie rzeczy-
wistym. Od grudnia 2011 roku w całej Pol-
sce został uruchomiony system bezpłatnej in-
formacji SMS-owej, dzięki któremu po-
dróżny, wysyłając raz krótką wiadomość
tekstową z kodem interesującej go linii,
otrzymuje informacje dotyczące ewentual-

nych opóźnień pociągów, spowodowanych
np. remontami, które są prowadzone w tej
chwili w bardzo wielu miejscach przez za-
rządcę infrastruktury. Wiąże się to z czaso-
wymi zmianami w rozkładzie jazdy. Dzięki
bezpłatnemu systemowi SMS, podróżny
otrzymuje wszelkie informacje o zmianach
i może dokładnie zaplanować czas podróży.
Ta forma komunikacji spotkała się z ogrom-
nym zainteresowaniem ze strony pasażerów.
Wszyscy konduktorzy są wyposażeni w ter-
minale mobilne, dzięki którym pasażerowie
mogą uzyskać szczegółowe informacje o roz-
kładzie jazdy pociągów, aktualizowanym
online.

Rozmawiał Tomasz Rekowski

Straty zastępujemy zyskiem
Rozmowa z Małgorzatą Kuczewską-Łaską, prezes zarządu 
i dyrektorem generalnym Przewozów Regionalnych Sp. z o.o.

Jako pierwszy przewoźnik zainstalowaliśmy 
System Komunikacji Niewerbalnej, dzięki 
któremu możemy znosić bariery, podwyższać 
standardy obsługi klienta i przybliżać kolej 
osobom niepełnosprawnym. Ponieważ 
obserwujemy wzrost zainteresowania tym 
systemem, planujemy wprowadzić go 
na największych dworcach w Polsce
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Mariusz Gryżewski

Pierwsze wrażenie jest najważniejsze
– to hasło z pewnością przyświeca-
ło projektantom nowego Aveo.
Z nudnego sedana poprzedniej ge-

neracji powstał atrakcyjny i dynamiczny sa-
mochód klasy B. Pierwsze spojrzenie i na-
potykamy drapieżny wzrok przyczajonego
kota – to jednak nie oczy, a nowe, ciekawie za-
projektowane lampy pozbawione przeszkle-
nia. Dwuczęściowy grill, zamknięty chro-
mowanymi obwódkami, oraz złote logo
marki uzupełniają całość. Liczne przetłoczenia
obecne na pokrywie silnika, drzwiach i ma-
sce bagażnika podkreślają aerodynamiczny
wygląd. Styliści nie zawsze mogą liczyć na po-
chwały, jeżeli chodzi o tyły sedanów, ale

w przypadku Aveo jest lepiej niż poprawnie:
tylna szyba, zaczynająca się wysoko w dachu,
płynnie przechodzi w ciekawie wkompono-
wany tył samochodu.

Wnętrze to połączenie różnej maści pla-
stików, lecz biorąc pod uwagę, że mamy do
czynienia z autem z segmentu B, ich jakość
oraz spasowanie nie odbiega od konkuren-
cji. Wizualnie mamy odczucie ciekawej, no-
woczesnej i poukładanej stylistyki. Deska roz-
dzielcza to interesujące połączenie okrągłe-
go obrotomierza z cyfrowym, prostokątnym
wyświetlaczem prędkościomierza. Ergono-
micznie perfekcyjna, świetnie wyprofilowana
kierownica zachęca do jazdy.

Im dłużej jestem kierowcą, tym większą
uwagę przykładam do aspektów praktycznych
samochodów, i tu Aveo mnie nie zawiódł.

Liczne schowki, uchwyty na kubki czy kie-
szenie to zalety tego modelu. Kolejny plus to
pojemny bagażnik o pojemności 502 litrów,
mający regularne kształty oraz wygodny do-
stęp. Jedyne, co przeszkadza, to zawiasy wni-
kające do wnętrza bagażnika. Oparcie tylnych
siedzeń jest asymetrycznie dzielone 60/40,
przez co pojemność użytkową możemy w do-
wolny sposób zwiększyć.

Napęd testowego modelu stanowił silnik
benzynowy o pojemności 1,4 litra. 100-kon-
na jednostka jest cicha i wystarczająca, gdy nie
oczekujemy iście sportowych wyników. Pierw-
sza setka pojawia się na liczniku po 12 se-
kundach. Auto, ważące 1147 kg, osiąga 130
Nm przy 4000 obr./min. Współpracująca z sil-
nikiem skrzynia biegów to kolejny pozytyw:
jest dopracowana i bardzo precyzyjna. �

Wyrazisty typ
Chevrolet Aveo III generacji to zupełnie nowy model zaprojektowany od podstaw. 
Jedyne, co łączy go z poprzednikiem, to nazwa. Czterodrzwiowy model, bo taki właśnie
miałem możliwość testować, odbiega również gabarytami od swojego poprzednika 
– jest dłużej i szerzej: 4,39 m długości, 1,73 m szerokości i 1,51 m wysokości
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Cezary Głogowski

Cofnijmy się w czasie, kiedy to kil-
ka lat temu marka SsangYong
z dużymi ambicjami, ale niezbyt
dobrymi produktami, chciała opa-

nować europejski rynek motoryzacyjny. Sa-
mochody reklamowane były hasłem „Kore-
ańska marka, niemiecka technologia”. Swój
nowy projekt Koreańczycy zaczęli pod wodzą
indyjskich specjalistów z Mahindra & Ma-
hindra.

Poprzednie wersje, jak wszyscy wiedzą, nie
należały do najładniejszych pod względem sty-
listyki. Jednak tym razem o pomoc w zapro-
jektowaniu nowego Korando zgłoszono się
do stylistów ze znanego na całym świecie stu-
dia Giugiaro. I trzeba przyznać, że pomysł
okazał się strzałem w dziesiątkę. Na ulicy
wszyscy oglądają się za tym autem, ale tak na-
prawdę nie wszyscy jeszcze wiedzą, co to za
marka.

Wielki projekt wielkiego mistrza
Tak, jak już wspomniałem wcześniej,

zaprojektowanie samochodu powierzono

najlepszemu włoskiemu styliście Giorgetto
Giugiaro. Model sygnowany nazwiskiem
najsłynniejszego projektanta branży moto-
ryzacyjnej jest nowoczesnym i eleganckim
SUV-em, który diametralnie nie przypomina
wyglądem swoich poprzedników.

Zgrabna sylwetka SsangYonga Korando
ma dużo ciekawych elementów. W przedniej
partii samochodu widzimy wypełnioną chro-
mowaną siatką atrapę chłodnicy oraz ogrom-
ne reflektory o nietypowym kształcie. Bardzo
fajnie i oryginalnie wyglądają światła prze-
ciwmgłowe umieszczone w zderzaku. Z tyłu
auta uwagę przyciągają duże lampy oraz dwie
końcówki rur wydechowych z chromowany-
mi obwódkami.

Zajrzyjmy pod maskę
Do tej pory pod maską Korando mieliśmy

2-litrowy wysokoprężny silnik o mocy 175 KM,
jednak to się zmieniło i dla zwolenników sil-
ników benzynowych SsangYong włożył nowe
serduszko do swojego SUV-a o pojemno-
ści 2 litrów, które generuje 150 KM mocy
i 191 Nm maksymalnego momentu obroto-
wego przy 4000 obr./min. Motor współpracuje

tylko z ręczną, 6-stopniową skrzynią biegów
i tak, jak w przypadku diesla, występuje z na-
pędem na przednią oś lub na obie osie. 

Nowe benzynowe Korando dostępne
jest w trzech wersjach wyposażenia: Crystal,
Quartz i Sapphire. Samochód w podstawo-
wej wersji kosztuje 76 000 zł i posiada bardzo
bogate wyposażenie m.in.: 6 poduszek po-
wietrznych z kurtynami, ABS, ESP, EBD, ma-
nualną klimatyzację, elektrycznie sterowane
szyby i lusterka, tempomat, odmrażacz przed-
nich wycieraczek, asystenta ruszania pod
wzniesienie, elektryczne wspomaganie, wie-
lofunkcyjną kierownicę, radio CD/MP3/Blu-
etooth, wbudowany zestaw głośnomówiący,
aluminiowe felgi oraz mocowania ISOFIX. 

Jak na tak odmienioną markę i niewy-
górowaną cenę, wyposażenie Korando jest na-
prawdę bardzo bogate. U konkurencji w tym
segmencie samochodów i w takiej cenie nie
dostaniemy tego, co proponują Koreańczycy.

Ciekawostką jest fakt, że do końca bie-
żącego roku SsangYong ma zamiar wpro-
wadzić na rynek drugi, tańszy model diesla,
również o pojemności 2 litrów, ale już o zmniej-
szonej mocy do 149 KM. �

Korando 
– nowa jakość, nowy styl
SsangYong ponownie wkracza na rynek motoryzacyjny. Nowy model 
Korando, z nowym benzynowym sercem o pojemności 2,0 litra 
i mocy 150 KM, znacznie wyróżnia się pod względem stylistyki



Najnowsze słuchawki komputerowe z mikrofonem Philips Pro Gaming zaprojek-
towano specjalnie dla graczy ceniących wygodę użytkowania oraz wysoką jakość

dźwięku.
ProGaming pozwolą usłyszeć każdy szmer, a regulowany pałąk i miękkie poduszki

gwarantują idealne dopasowanie i pełen komfort, nawet podczas najdłuższych misji.
ProGaming to słuchawki przeznaczone do profesjonalnej gry, wyposażone w 40-mi-
limetrowe przetworniki, gwarantujące wyraźny, czysty dźwięk. Miękkie, wygodne po-
duszki wykonane z wysokiej jakości perforowanego materiału nie powodują nagrzewania
się uszu i zapewniają pełną wygodę, nawet podczas długich godzin gry.

Intuicyjne rozmieszczenie przycisków pozwala na regulację ustawień bez odrywania
się od gry. Mikrofon umożliwiający odbiór dźwięku w zakresie 360º schowany jest
w słuchawce – wystarczy go wysunąć, aby móc rozpocząć wydawanie komend. Przy-
ciski regulacji głośności umieszczone zostały na prawej słuchawce; włącznik oraz wy-
łącznik – na lewej.

Rekomendowana cena detaliczna słuchawek komputerowych ProGaming SHG8000
wynosi 259 zł.

JA
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Słuchawki dla graczy

Komputer Acer Aspire 5600U to całkowicie odmłodzona konstrukcja typu All-in-One o wy-
jątkowo cienkim profilu – poniżej 35 mm – oraz eleganckim wyglądzie,

która będzie wyszukanym, stylowym akcentem w każdym
pomieszczeniu.

W półprzezroczystej obudowie Aspire
5600U znajduje się dysk twardy, odtwarzacz
DVD oraz wyświetlacz. Jego wygląd ide-
alnie pasuje do bezprzewodowej klawia-
tury i myszy, które także zawierają ele-
menty z przezroczystego tworzywa. Po-
zbawiony ramki wyświetlacz o przekąt-
nej 23” zapewnia satysfakcję z ogląda-
nia filmów Full HD, a także doskonale
się sprawdza podczas gier, oglądania
audycji TV i pracy z aplikacjami gra-
ficznymi.

Innowacyjne funkcje „Acer Instant
on” oraz „Acer Always Connect”,
w połączeniu z opcjonalnym dyskiem
SSD 20 GB, umożliwiają szybkie
wczytywanie danych oraz włączenie
komputera. Dopełnieniem wypo-
sażenia, zapewniającego wspania-
łą rozrywkę, są opcjonalnie: napęd
Blu-ray Disc i tuner telewizyjny
oraz wielofunkcyjny czytnik kart
pamięci. Z myślą o pełnym ko-
rzystaniu z cyfrowej roz-
rywki komputer Acer Aspi-
re 5600U jest też wyposażo-
ny w wyjście oraz wejście
HDMI.

JA
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Nowy standard wzornictwa
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Innowacyjna komunikacja

Elegancki odtwarzacz 
Blu-ray Disc

Firma Panasonic przedstawiła odtwarzacz FULL HD 3D Blu-ray Disc – DMP-BBT01, który zachwyca
bogactwem funkcji, stylowym wzornictwem i kompaktowymi rozmiarami. Urządzenie można ustawić za-

równo w pionie, jak i w poziomie, dzięki czemu doskonale wkomponuje się ono w wystrój każdego pomieszczenia,
stwarzając niepowtarzalne możliwości aranżacyjne.

Oprócz wysokiej jakości obrazu i dźwięku treści odtwarzanych w formacie Blu-ray, DVD, AVCHD, DivX,
FLAC, mp3, MKV i innych użytkownik zyskuje dostęp do platformy SmartTVviera, która oferuje wybór
różnorodnych aplikacji, w tym popularnych serwisów typu wideo na żądanie (VOD), takich jak Iplex, Ipla
czy TVN Player, gier oraz dostęp do serwisów społecznościowych, takich jak Twitter, Facebook, YouTu-
be i Skype.

Do modelu DMP-BBT01 dołączony jest pilot z polem dotykowym (touchpad), który zapewnia intuicyjną
obsługę urządzenia. Odtwarzacz może być również sterowany za pomocą smartfona: iPhona, Blackberry i
innych z systemem Android.

Rekomendowana cena brutto wynosi 1399 zł.
JA
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Samsung przedstawił na targach IFA w Berlinie urządzenie GALAXY Camera. Aparat opracowany z myślą o nowych sposobach komunikacji,
łączy zaawansowane funkcje fotograficzne z najnowszym systemem operacyjnym Android 4.1 (Jelly Bean) oraz łącznością 3G, 4G lub

tylko WiFi.
Jest to zupełnie nowy typ urządzenia przeznaczony dla osób, które chcą łatwo i spontanicznie kręcić filmy lub robić i edytować zdję-

cia oraz udostępniać je w dowolnym miejscu i o każdej porze. Użytkownicy nie muszą już rezygnować z jakości, jeśli chcą natychmiast zmo-
dyfikować i udostępnić zdjęcie.

Urządzenie znacznie przewyższa funkcjonalnością aparaty dostępne w smartfonach. GALAXY Camera z 21-krotnym powiększeniem
optycznym i bardzo jasną matrycą BSI CMOS o rozdzielczości 16 Mpix gwarantuje znakomitą jakość obrazu. Jednak prawdziwym prze-
łomem są system Android 4.1 (Jelly Bean) oraz łączność bezprzewodowa, które pozwalają na znacznie więcej niż edytowanie fotografii
i natychmiastowe udostępnianie zdjęć. Wszystkie funkcje aparatu są dostępne na doskonałym ekranie HD Super Clear Touch (4,77”).

GALAXY Camera oferuje zdumiewającą jakość obrazu, niewiarygodną łatwość użycia i niezrównaną łączność, wyznaczając nowe stan-
dardy innowacyjności w dziedzinie fotografii.

JA



TARGI

Gdzie na targi
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wrzesień 2012

3–6 MSPO 2012 
– Międzynarodowy Salon Przemysłu 
Obronnego Kielce

3–6 LOGISTYKA 2012 
– Międzynarodowe Targi Logistyczne Kielce

3–7 Międzynarodowe Targi Meblowe 2012 Ostróda
4–6 BTS 2012 

– Targi Obuwia, Skóry i Wyrobów Skórzanych Poznań
6 Międzynarodowe Forum Gazowe 

CEE LPG Forum 2012 Warszawa
6–8 EKO-LAS 2012 

– Targi Gospodarki Leśnej, Przemysłu 
Drzewnego, Ochrony Środowiska Świebodzin

7–9 EXPOBUD 2012 
– Budownictwo, Wnętrza, 
Salon Technik Grzewczych Gliwice

11–13 ENERGETAB 2012 
– Międzynarodowe Energetyczne Targi Bielskie Bielsko-Biała

14–15 GLADES 2012 – Targi Sztuki Szklanej Krosno
19–20 NAFTA I GAZ 2012

– Międzynarodowe Targi Przemysłu Naftowego 
i Gazownictwa Warszawa

19–21 MEDYCYNA XXI 2012 
– Targi Sprzętu i Medycznego Wyposażenia 
Diagnostycznego i Terapeutycznego Kielce

21–24 AGRO SHOW 2012 
– Międzynarodowa Wystawa Rolnicza Bednary

21–23 INSTAL-SYSTEM 2012 – Targi Instalacyjne Bielsko-Biała
25–27 CONTROL-TECH 2012 

– Targi Przemysłowej Techniki Pomiarowej Kielce
25–27 ALUMINIUM & NONFERMET 2012 

– Międzynarodowe Targi Aluminium 
i Technologii, Materiałów i produktów 
Metali Nieżelaznych Kielce

25–27 METAL 2012 
– Międzynarodowe Targi Technologii 
dla Odlewnictwa Kielce

27–29 ECO FORUM 2012
– Targi Ochrony Środowiska Lublin

październik 2012

2–4 WIRTOTECHNOLOGIA 2012 
– Międzynarodowe Targi Metod i Narzędzi 
do Wirtualizacji Procesów Sosnowiec

2–4 Targi Poligrafii i Druku Reklamowego 2012 Lublin
3–4 VENDING POLAND 2012 

– Targi Automatów Sprzedających Warszawa
4–5 GIS MEETING 2012 

– II Targi Wiedzy i Rozwiązań Geoinformacyjnych Kielce
5–7 INTARG 2012 

– Międzynarodowe Targi Innowacji 
Gospodarczych i Naukowych Katowice

8–11 POLAGRA-FOOD 2012 
– Międzynarodowe Targi Wyrobów Spożywczych Poznań

8–11 TAROPAK 2012 
– Międzynarodowy Salon Techniki 
Pakowania i Logistyki Poznań

8–11 Polagra-Tech 2012 
– Międzynarodowe Targi Technologii Spożywczych Poznań

8–11 PAKFOOD 2012 
– Targi Opakowań dla Przemysłu Spożywczego Poznań

10–12 TRANSEXPO 2012 
– Międzynarodowe Targi Lokalnego 
Transportu Zbiorowego Kielce

10–12 TIWS 2012 
– Targi Infrastruktury Wodno-Ściekowej Kielce

10–12 MOTO-TECH 2012 
– Salon Wyposażenia Stacji Kontroli Pojazdów Kielce

12–14 Targi Technologii 3D 2012 Lublin
16–18 BLACH-TECH-EXPO 2012 

– Targi Obróbki, Łączenia i Powlekania Blach Kraków
16–18 EUROTOOL 2012 

– Targi Obrabiarek, Narzędzi i Urządzeń 
do Obróbki Materiałów Kraków

16–18 ExpoWELDING 2012 
– Międzynarodowe Targi Spawalnicze Sosnowiec

19–21 LUBTECH 2012 
– Targi Techniki Motoryzacyjnej Lublin

19–21 LUBDREW 2012 – Targi Obróbki Drewna Lublin
19–21 Targi Maszyn i Komponentów 

dla Stolarki Otworowej 2012 Lublin
23–25 HPS 2012 

– Międzynarodowe Targi Hydrauliki, 
Pneumatyki, Sterowania i Napędów Katowice

23–25 INFRASTRUKTURA 2012 
– Międzynarodowe Targi Infrastruktury 
Miejskiej i Drogowej Warszawa

24–25 EkoWaste 2012 
– Targi Gospodarki Odpadami, Recyklingu 
i Technik Komunalnych Sosnowiec

24–25 ExpoLAB 2012 
– Targi Analityki, Technik i Wyposażenia 
Laboratorium Sosnowiec

24–25 HydroSilesia 2012 
– Targi Urządzeń i Technologii Branży 
Wodociągowo-Kanalizacyjnej Sosnowiec

24–26 LOG-EXPO 2012 
– Targi Magazynowania, Spedycji i Logistyki Kielce

24–26 EURO-LIFT 2012 
– Międzynarodowe Targi Dźwigów Kielce

25–26 TECHNIKON INNOWACJE 2012 
– Targi Techniki Przemysłowej, Nauki i Innowacji Gdańsk

27–28 AGRO-PARK 2012 
– Targi Rolnicze Lublin

27–28 Targi Sadownicze 2012 Lublin





Personel szpitala dąży do udzielania świadczeń zdrowotnych 
najwyższej jakości w celu zwiększenia zadowolenia pacjenta.

III Szpital Miejski im. dr. Karola Jonschera w Łodzi
ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź

tel. 42 676 17 90, 42 676 17 74, fax 42 676 17 85, jonscher@jonscher.pl

www.jonscher.pl

Szpital posiada certyfikaty i wyróżnienia:
- Bezpieczny Szpital 2011

- Rzetelni w Ochronie Zdrowia
- Diament miesięcznika „Forbes” 2012

- Panteon Administracji Polskiej
- Szpital bez bólu

- Certyfikat PN-EN ISO 9001


