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Ulic i Mostów S.A.
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Troska Przedsiębiorstwa o termi-
nowość i wysoką jakość wykony-
wanych robót potwierdzana jest
od wielu lat certyfikatem jakości
ISO 9001:2008.

Wyróżnienia, nagrody oraz certyfikaty
świadczą o wiarygodności i rzetelności
Przedsiębiorstwa w prowadzonej działal-
ności gospodarczej, na co składają się
m.in.: terminowe regulowanie swoich
zobowiązań, przestrzeganie zasad etyki
w stosunkach gospodarczych, a także po-
dejmowanie inicjatyw społecznych i udział
w akcjach charytatywnych.
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Grupa Kapitałowa PRUiM S.A.
Spółka dominująca

Przedsiębiorstwo Remontów 
Ulic i Mostów S.A.

44-100 Gliwice, ul. Nad Bytomką 1

Firma wykonuje roboty drogowe i inżynieryjne na terenie aglome-
racji śląskiej, a także w innych regionach kraju.
Spółka specjalizuje się w: budowie dróg o nawierzchniach bitu-
micznych, w tym na bazie asfaltów modyfikowanych SMA; budo-
wie ulic wraz z chodnikami, parkingami i odwodnieniem;
budowie i konserwacji sygnalizacji świetlnych i oznakowania pio-
nowego; wykonywaniu oznakowania poziomego w technologii
grubo- i cienkowarstwowej; instalacji urządzeń bezpieczeństwa
ruchu (bariery energochłonne, ekrany akustyczne); remontach
bieżących dróg i ulic; niwelacji i zagospodarowaniu terenów; 
budowie sieci zewnętrznych; realizacji procesów inwestycyjnych
w generalnym wykonawstwie; usługach frezowania nawierzchni
asfaltobetonowych; prowadzeniu odzysku odpadów betonowych
oraz asfaltowych z rozbiórek i remontów obiektów.

Spółki zależne

„PRUiM-Mosty” Sp. z o.o.
44-100 Gliwice, ul. Nad Bytomką 1

Właścicielem 100% udziałów w tej spółce jest PRUiM S.A. 
Podstawowym przedmiotem działalności spółki są usługi w dzie-
dzinie budowy obiektów mostowych i tuneli, murów oporowych,
przepustów, kładek i obiektów inżynierskich. Spółka posiada 
wysoko wykwalifikowaną kadrę inżynierską z dużym doświadcze-
niem zawodowym oraz zespół wysoko wykwalifikowanych pra-
cowników fizycznych. Działając samodzielnie lub w ramach
doraźnie tworzonych konsorcjów, posiada zdolność do wykony-
wania złożonych zadań budowlanych.

„PRUIM-Bet” Sp. z o.o.
44-100 Gliwice, ul. Nad Bytomką 1

Właścicielem 100% udziałów w tej spółce jest PRUiM S.A. 

Przedmiotem działalności spółki jest:
- produkcja masy betonowej prefabrykowanej 
- produkcja wyrobów budowlanych z betonu 
- produkcja zaprawy murarskiej 
- transport drogowy mieszanki betonowej.
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Program Firma Roku 2012, który swój finał będzie miał w listopadzie bieżącego roku, jest adresowany do branży budownictwa miesz-
kaniowego, komercyjnego, przemysłowego i infrastrukturalnego w Polsce oraz do producentów materiałów budowlanych. Certyfikaty

zostaną przyznane w czterech kategoriach: Deweloper Roku 2012, Firma Budowlana Roku 2012, Inwestycja Roku 2012 oraz Materiały Bu-
dowlane Roku 2012. To już druga edycja konkursu, który w ubiegłym roku cieszył się największym zainteresowaniem spośród wszystkich
programów branżowych, realizowanych przez CBCK. Aktualnie trwa proces nominacji oraz weryfikacji zgłaszanych podmiotów. Lista nie
została jeszcze zamknięta. 

Centralne Biuro Certyfikacji Krajowej od pięciu lat wspiera rozwój polskich przedsiębiorstw, dostarczając skutecznych narzędzi wery-
fikacji prowadzonej działalności. Laureaci programu Firma Roku 2012 w poszczególnych kategoriach zostaną wyłonieni w toku analizy
i oceny aktualnej pozycji rynkowej, wkładu w rozwój rynku branżowego i poziomu satysfakcji konsumenckiej. Warunkiem koniecznym przy-
stąpienia do konkursu jest przedłożenie rekomendacji klientów i partnerów biznesowych, które w procesie certyfikacji zostaną zweryfiko-
wane i potwierdzone wynikami badań marketingowych oraz raportów inspektorów wojewódzkich. 

– Celem programu jest wskazanie firm godnych zaufania i polecenia, za sukcesem których stoją doświadczeni i kompetentni pracow-
nicy. Dostrzegamy wśród przedsiębiorców dużą potrzebę obiektywnej weryfikacji prowadzonej działalności i staramy się na nią odpowia-
dać. W sytuacji spowolnienia gospodarczego, certyfikat jakości przyznany przez niezależną jednostkę opiniującą, stanowi potwierdzenie ryn-
kowej wiarygodności i stabilności – uważa Marcin Andrzejewski Dyrektor Programowy CBCK.

Program został ogłoszony na stronie internetowej www.certyfikacjakrajowa.pl. Część firm nominuje Kapituła konkursu, bazując na da-
nych rynkowych. Przedsiębiorcy mogą także osobiście zgłaszać swoje kandydatury do udziału w procesie certyfikacji. Każde zgłoszenie jest
szczegółowo rozpatrywane i kwalifikowane lub nie do udziału w programie. 

Certyfikaty zostaną wręczone podmiotom, które charakteryzuje doskonała znajomość rynku, przekładająca się na ofertę dostosowaną
do potrzeb i wymagań klienta. Ogłoszenie Laureatów i rozdanie certyfikatów odbędzie się w Warszawie, podczas branżowych Targów „Nowy
DOM, Nowe MIESZKANIE” w dniach 17–18 listopada bieżącego roku. �

Firma Roku 2012 dla branży budowlanej
Centralne Biuro Certyfikacji Krajowej ogłosiło nową edycję Programu Firma Roku 2012
skierowanego do branży budowlanej
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Certyfikat Firma Roku 2012 przyznano instytucjom, które spełniają najwyższe
standardy w zakresie obsługi klienta, odznaczają się innowacyjnością ofer-

ty oraz gwarantują satysfakcję na każdym etapie realizacji usługi. W tegorocznej
edycji konkursu nagrodzono siedem placówek oraz jednego producenta
sprzętu rehabilitacyjnego.

W kategorii Gabinet Rehabilitacji Roku 2012 certyfikaty odebrały: Centrum
Rehabilitacji Funkcjonalnej Werakso, Przychodnia Kompleksowej Rehabilita-
cji „Atlas” oraz Centrum Rehabilitacji Tukan. W kategorii Sprzęt Rehabilita-
cyjny Roku 2012 nagrodę otrzymała firma Vigget Sp. z o. o. Wśród laureatów
w kategorii Gabinet Medycyny Estetycznej Roku 2012 znalazły się: Indywidualna
Praktyka Lekarska Estmedica, Klinika Medycyny Estetycznej Med Estetica, Sen-
se Profit 8 Sp. z o. o. oraz Ideallist Instytut Medycyny Estetycznej i Przeciw-
starzeniowej.

Laureaci zostali wyłonieni z uwzględnieniem takich kryteriów, jak dotych-
czasowy dorobek, pozycja rynkowa, wkład w rozwój rynku branżowego oraz
uzyskane wyróżnienia. Do kluczowych czynników weryfikujących zgłoszone pod-
mioty należały: rekomendacje partnerów handlowych, wyniki badań marke-
tingowych oraz raporty inspektorów wojewódzkich. 

– Konkurs Firma Roku spotyka się z coraz większym zainteresowaniem środowiska branżowego. Jesteśmy mile zaskoczeni frekwen-
cją, która z roku na rok jest coraz wyższa. To ogromny sukces, który pokazuje, jak wiele firm w Polsce świadomie inwestuje we własny roz-
wój – informuje Marcin Andrzejewski, dyrektor programowy Centralnego Biura Certyfikacji Krajowej, przedstawiciel organizatora konkursu.

Nominacje do konkursu Firma Roku przyznaje Kapituła konkursu, złożona ze specjalistów na bieżąco monitorujących zmiany zacho-
dzące w przestrzeni biznesowej polskiego rynku. Do konkursu można zgłosić się także samodzielnie. Każda firma biorąca udział w proce-
sie certyfikacji, musi posiadać i przedstawić rekomendację swoich partnerów handlowych i wykazać rozwój. Centralne Biuro Certyfikacji
Krajowej nieustannie podejmuje nowe wyzwania, mające na celu wybranie elity polskich podmiotów gospodarczych, z różnych branż. – Za-
leży nam przede wszystkim na daniu szansy na wyróżnienie nie tylko gigantom krajowego rynku, ale i mniejszym, często rodzinnym firmom
– mówi Marcin Andrzejewski. �

Liderzy w swojej branży
Podczas Targów Beauty Forum & SPA 2012 w Warszawie ogłoszono laureatów konkursu 
Firma Roku 2012 w kategoriach: Gabinet Medycyny Estetycznej, Gabinet Rehabilitacji 
oraz Sprzęt Rehabilitacyjny Roku 2012

Laureaci konkursu

Fot. KASIA SAKS
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Targi branży spożywczej Polagra Food, organizowane przez Międzyna-
rodowe Targi Poznańskie, od lat cieszą się uznaniem wystawców i go-

ści. W tym roku wystawcy mieli możliwość prezentacji w ramach 3 przestrzeni
tematycznych: Salonu Wyrobów Spożywczych i Napojów, Salonu Win i Al-
koholi oraz Salonu Wyposażenia Sklepów. Podczas uroczystości nagrodzono
Złotymi Medali MTP najlepsze wyroby prezentowane na targach a statu-
etkami Acanthus Aureus – najlepsze stoiska. W ramach plebiscytu trwają-
cego podczas targów swój ulubiony produkt wskazała też publiczność. Po-
nadto 45 produktom przyznano znaki jakości programu „Poznaj Dobrą Żyw-
ność”. – Dzięki takim produktom budowana jest marka polskiej żywności.
Mamy doskonałe surowce, sprawdzone przez wieki, świetne receptury, a na-
sze zakłady przetwórcze należą do światowej czołówki – chwalił wyniki lau-
reatów i krajowej branży minister rolnictwa i rozwoju wsi Stanisław Kalemba,
który objął targi honorowym patronatem.

W ramach odbywających się równolegle Międzynarodowych Targów
Wyrobów Spożywczych Polagra Food, Międzynarodowych Targów Tech-
nologii Spożywczych Polagra-Tech, Międzynarodowych Targów Gastro-
nomii Gastro, a także Targiów Techniki Pakowania i Logistyki Taropak oraz
Targów Wyposażenia Hoteli Invest-Hotel blisko tysiąc firm zaprezentowało
szeroki wachlarz wyrobów spożywczych, najnowszych technologii dla bran-
ży piekarskiej, cukierniczej, mleczarskiej, spożywczej oraz opakowań, a tak-
że elementów wyposażenia hoteli i rozwiązań dla gastronomii. Jak pod-
kreśla minister Kalemba, polskie produkty cieszą się coraz większym świa-
towym uznaniem, a Polska bardzo dobrze wykorzystuje solidne podstawy
do rozwoju rynku żywnościowego. Potencjał eksportowy branży był tematem
międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Agencję Rynku Rol-
nego.

Problemy związane z bieżącą sytuacją i warunkami rozwoju branży były
przedmiotem konferencji, seminariów i warsztatów skierowanych do uczest-
ników targów. XVIII Forum Rzeźników i Wędliniarzy skupiło się na najnow-
szych trendach w wędliniarstwie. Zastanawiano się też nad niszami rynko-
wymi w dobie globalizacji i handlu wielkopowierzchniowego. Rada Gospo-
darki Żywnościowej przyjrzała się roli gospodarki żywnościowej w gospodarce
narodowej, Design it Poland – wpływowi wzornictwa na sprzedaż, postrze-
ganie marki oraz innowacyjność w biznesie, a Instytut Logistyki i Magazy-
nowania sprawom związanym z bezpieczeństwem produktu spożywczego.

Ponadto uczestnicy targów mogli wziąć
udział w V Forum Dystrybucji, dedyko-
wanym branży FMCG, i zorganizowanej
w jego ramach konferencji „Zasady aran-
żacji i prowadzenia sklepów”.

Magazyn „Czas wina” zaprosił z ko-
lei do udziału w cyklu bezpłatnych warsz-
tatów. Spotkaniom towarzyszyły degu-
stacje win oraz rozmowy z sommeliera-
mi. Praktyczny wymiar miały też szkole-
nia Coffee Arts, obejmujące pokazy przy-
bliżające sztukę parzenia kawy w teorii
i praktyce. Dodatkowo w czasie trwania
targów można było liczyć na bezpłatne
porady rzeczników patentowych doty-
czące praktycznego zastosowania znaków
towarowych i patentów, wyłączności na
nazwę produktu, kształt, szatę graficzną
opakowania oraz metod ochrony praw-
nej marki. �

Rynek spożywczy z potencjałem
Od 8 do 11 października branża spożywcza za sprawą targów Polagra Food miała okazję 
zaprezentować ofertę wyrobów dostępnych na rynku, a także pogłębić wiedzę z zakresu 
produkcji żywności, zapoznać się z poradami ekspertów i podyskutować o potencjale 
oraz perspektywach krajowego rolnictwa i przemysłu przetwórczego

Salami z ziołami Zakładu Przetwórstwa Mięsnego PAMAS Piotr Matyszok i Synowie
zostało uhonorowane Złotym Medalem MTP podczas Targów POLAGRA FOOD.
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Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Czarnkowie
została wyróżniona Złotym Medalem Targów POLAGRA
FOOD za Jogurt naturalny z musli, zawierający bakterie
probiotyczne pozytywnie wpływające na florę bakteryjną
przewodu pokarmowego.

Fot. ARCHIWUM ORGANIZATORA
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Była to kolejna z cyklu konferencji na temat nowej ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach. Wcześniejsze odbyły się w Warszawie,

Wieliczce, Toruniu i we Wrocławiu.
Wśród Prelegentów konferencji znaleźli się następujący eksperci: Mariola

Górniak – dyrektor Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Wielkopolskiego, Robert Kamionowski – radca prawny, part-
ner Kancelarii Prawnej Peter Nielsen Partners, Tomasz Cemel – dyrektor Re-
gionalnego Oddziału Korporacyjnego PKO Bank Polski, Hanna Grunt – pre-
zes zarządu WFOŚiGW w Poznaniu, Dariusz Piechota – Specjalista ds han-
dlu i gospodarki odpadami w firmie Elektrorecykling, Marian Walny – za-
stępca burmistrza miasta Luboń, Wojciech Janka – prezes zarządu Krajo-
wego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast, a całość zainau-
gurował członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego – Tomasz Bugaj-
ski.

W konferencji wzięło udział 140 osób, a chętnych, którzy zgłosili swój akces do uczestniczenia w spotkaniu, było znacznie więcej.
W związku z tym organizatorzy zapowiedzieli, że wkrótce zostanie zorganizowana podobna konferencja, m.in. dla tych, którzy z braku wol-
nych miejsc nie mogli uczestniczyć w tym wydarzeniu. �

Debata o odpadach komunalnych
3 października na Stadionie Miejskim w Poznaniu odbyła się bezpłatna konferencja 
„Gospodarka odpadami komunalnymi – wyzwania dla samorządów”

Rozdanie certyfikatów Firma Roku odbyło się podczas finału 3. Kon-
gresu Świata Przemysłu Kosmetycznego oraz 4. Kongresu Świa-

ta Przemysłu Farmaceutycznego, które skupiły specjalistów w dziedzi-
nie kosmetologii i farmaceutyki z całej Polski. 

Firmą Kosmetyczną Roku 2012 ogłoszono VERONA Products Pro-
fessional Sp. z o.o. W kategorii Firma Farmaceutyczna Roku 2012 na-
grodę odebrała spółka HURTAP SA.

– Tegoroczna edycja konkursu cieszyła się bardzo dużym zainte-
resowaniem środowiska branżowego. Odnotowaliśmy rekordową licz-
bę kilkudziesięciu zgłoszeń w każdej kategorii. Zdecydowaliśmy się za-
ostrzyć kryteria wyboru tak, aby wyłonić tylko najlepszych z najlepszych.
Nie mam najmniejszej wątpliwości, że certyfikaty trafiły do dynamicz-
nie rozwijających się firm, spełniających najwyższe standardy biznesowe
– powiedział Marcin Andrzejewski, dyrektor programowy CBCK, przed-
stawiciel organizatora konkursu. 

Uroczysta gala była także okazją do nagrodzenia innowacyjnych
produktów kosmetycznych i farmaceutycznych, wprowadzonych na ry-
nek w bieżącym roku, które  wyróżniły się wysoką jakością i unikalną
recepturą. Godło Kosmetyk Roku 2012 przyznano serii kosmetyków
z arganem: Argan&Goats firmy Scandia Cosmetics SA The Secret Soap
Store oraz linii: Maski Kompres 4D Dermopharma firmy Estestica
z Piaseczna. Godło Super Lek 2012 otrzymał Preparat FLEVOX® fir-
my Vétoquinol Biowet Sp. z o.o. oraz produkt OZON Vita MED my-
dło z ozonem firmy Scandia Cosmetics SA The Secret Soap Store.

Nominacje do konkursu Firma Roku przyznaje Kapituła złożona
ze specjalistów Centralnego Biura Certyfikacji Krajowej, którzy na bieżąco obserwują polski rynek. Do konkursu można zgłosić się także
samodzielnie. Każda firma, biorąca udział w procesie certyfikacji, musi przedstawić rekomendacje swoich partnerów handlowych i wyka-
zać rozwój. CBCK nieustannie podejmuje nowe wyzwania, mające na celu wybranie elity polskich podmiotów gospodarczych z różnych
branż. �

Najlepsi w branży kosmetycznej 
i farmaceutycznej
Centralne Biuro Certyfikacji Krajowej ogłosiło zwycięzców konkursów: Firma Kosmetyczna 
Roku 2012 oraz Firma Farmaceutyczna Roku 2012. Podczas gali finałowej wydawnictwa 
Farmacom w Bełchatowie wręczono także godła: Kosmetyk Roku i Super Lek 2012

Andrzej Kozłowski, Verona Products Professional Sp. z o.o.
z przedstawicielką CBCK Beatą Kolterman z Kolterman Media
Communications
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WII Europejskim Kongresie Małych i Średnich Przedsiębiorstw wzię-
ło udział blisko 250 ekspertów i 3 tys. przedstawicieli świata biz-

nesu, nauki, administracji, samorządu oraz sektora mikro, małych i śred-
nich przedsiębiorstw. W debatach, które odbywały się w 8 lokalizacjach
Katowic (w Akademii Muzycznej, na Wydziale Prawa i Administracji,
Rektoracie Uniwersytetu Śląskiego, Centrum Informacji Naukowej i Bi-
bliotece Akademickiej, Śląskim Urzędzie Wojewódzkim, Biurze Cen-
trum, Regionalnej Izbie Gospodarczej, Euro Centrum) brali udział za-
równo uczestnicy z Polski, jak i z zagranicy. Na czas Kongresu do Ka-
towic przyjechało 27 delegacji zagranicznych m.in. z Azerbejdżanu, Bel-
gii, Białorusi, Chorwacji, Czech, Portugalii, Rosji, Rumunii oraz
Ukrainy. W dyskusję włączyły się najważniejsze osoby w państwie oraz
kreatorzy opinii publicznej.

– Wnioski z debat, które odbyły się w trakcie II Europejskiego Kon-
gresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach, zbierzemy i prze-
każemy w postaci rekomendacji w listopadzie na ręce premiera Donalda
Tuska. Wierzymy, że nasze propozycje z ubiegłego roku dotyczące m.in.
współpracy między przedsiębiorcami a rządem w tworzeniu prawa, de-
centralizacji finansów publicznych i wprowadzenia samorządu go-
spodarczego uzupełnione o nowe wnioski, w końcu wpłyną na usta-
wodawstwo. Będziemy zabiegać o lepsze rozwiązania dla przedsiębiorców
tak długo, jak długo będzie trzeba. W końcu kropla drąży skałę – mówi
Tadeusz Donocik, prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.

Inauguracja
24 września, wraz z prezesem RIG Tadeuszem Donocikiem,

przedsiębiorców powitali w Katowicach m.in. Lech Wałęsa – prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1990–1995, Waldemar Pawlak – wi-
cepremier i minister Gospodarki, prof. Jerzy Buzek – przewodniczący
Parlamentu Europejskiego w latach 2009–2012, Elżbieta Bieńkowska
– minister rozwoju regionalnego, Bożena Lublińska-Kasprzak – pre-
zes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, władze województwa
śląskiego, Katowic i Uniwersytetu Śląskiego.

– Nie byłoby dziś zamieszania, gdyby niektóre państwa i niektóre
instytucje finansowe zachowywały się tak, jak małe i średnie przedsię-

biorstwa, to znaczy odpowiedzialnie i rzetelnie, bez nadmiaru ryzyka, bez życia ponad stan, bez braku reakcji na rzeczywistą sytuację – wska-
zał były szef Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek podczas inauguracji. – Małe i średnie przedsiębiorstwa możemy traktować jak lekarzy
polskiej gospodarki. Nie ponoszą odpowiedzialności za chorobę, z którą gospodarka teraz walczy, ale mogą teraz tę chorobę wyleczyć
– dodał prof. Jerzy Buzek.

O sile sektora małych i średnich firm wspomniał też wicepremier Waldemar Pawlak, mówiąc w jaki sposób można dziś wspierać przed-
siębiorców: – Mówi się, że małe jest piękne. Ja powiem więcej: małe jest nie tylko piękne, ale też odporne na kryzys. Polska i Niemcy to kra-
je Unii Europejskiej, gdzie udział małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce krajowej jest większy. Dzięki temu, kraje te lepiej sobie
radzą w tak niepewnym czasie. Małe i średnie przedsiębiorstwa są siłą narodu, a ten kongres to sól przedsiębiorczości. Dziś przedsiębior-
cy w państwie powinni mieć wsparcie. To czas, kiedy warto stworzyć powszechny samorząd gospodarczy.

Solidne wsparcie dla małych i średnich firm zapowiedziała też Elżbieta Bieńkowska, minister rozwoju regionalnego. – Co najmniej po-
łowa unijnych środków, jakie Polska otrzyma z unijnego budżetu na lata 2014–2020, będzie przeznaczona, w różnych formach, dla przed-
siębiorstw i współpracujących z nimi instytucji naukowych – zapowiedziała minister Elżbieta Bieńkowska, zaznaczając, że najwięcej będą
mogli zyskać przedsiębiorcy stawiający na innowacyjność.

Europejska debata 
o wyzwaniach przedsiębiorców
Blisko 3 tys. uczestników, 250 ekspertów, 68 paneli dyskusyjnych,
27 delegacji zagranicznych z 21 państw, 4 dni debat, 8 lokalizacji 
– tak w liczbach przedstawia się II Europejski Kongres Małych 
i Średnich Przedsiębiorstw, który w dniach 24–27 września odbył się
w Katowicach. Wydarzenie, które zainaugurowała wizyta 
wicepremiera Waldemara Pawlaka, prof. Jerzego Buzka i prezydenta
Lecha Wałęsy, stało się prawdziwą platformą dyskusji o nowych 
rozwiązaniach dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw
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Książka jest odpowiedzią na pytanie „co robić, jak firma zdobyła już pozycję na rynku?”. Każdy przed-
siębiorca zastanawia się, jak dalej rozwijać istniejące przedsięwzięcie, jak stworzyć kolejne albo jak

w ogóle zacząć od nowa. Pomagają w tym transakcje fuzji i przejęć.
Nie jest to jednak teoretyczny podręcznik. Jak napisał we wstępie Wiesław Rozłucki, były prezes Gieł-

dy Papierów Wartościowych w Warszawie, książkę tę wyróżnia doświadczenie autora, który sam prze-
prowadził kilkadziesiąt takich transakcji i dzieli się z czytelnikami wiedzą, doświadczeniem, ale także emo-
cjami. 

W książce czytelnicy znajdą najważniejsze informacje dotyczące sprzedaży lub kupna firmy widziane
oczyma przedsiębiorcy, który albo pozbywa się swojego przedsiębiorstwa, albo inwestuje własne pieniądze
kupując kolejne przedsięwzięcie. W każdym rozdziale autor nie tylko opisuje transakcje, w których uczest-
niczył, ale także omawia najbardziej znane przypadki kupna lub sprzedaży firm w Polsce i na świecie.

Według Leszka Czarneckiego jednym z największych przeżyć w historii każdego przedsiębiorstwa
jest wejście na giełdę, dlatego poświęca temu osobny rozdział. Pokazuje też inną drogę rozwoju – za-
miast kupowania innej firmy, stworzenie podobnego biznesu od zera.

Opisywane przez Leszka Czarneckiego transakcje wiążą się ze sporymi zmianami w przedsiębior-
stwach. Dlatego poświęca sporo miejsca emocjom, które towarzyszą nie tylko samemu przedsiębiorcy,
ale także wszystkim pracownikom. Autor dzieli się z czytelnikami własnymi emocjami, które towarzy-
szyły jego ponad dwudziestoletniej karierze zawodowej i radzi, jak sobie z nimi radzić, by ostatecznie osiągnąć sukces.

„Biznes po prostu – następny krok”, wydany przez Muza SA, jest już do nabycia w największych księgarniach w Polsce. �

Nowa książka Leszka Czarneckiego 
już w księgarniach
„Biznes po prostu – następny krok” dr. Leszka Czarneckiego to kontynuacja bestselleru 
„Biznes po prostu”. Nowa pozycja jest adresowana przede wszystkim do właścicieli średnich 
i dużych firm, a także do menedżerów, zarządów spółek i specjalistów bankowości inwestycyjnej

Debaty o innowacjach

Drugi dzień Kongresu zdominował temat nowoczesnego zarządzania. O nowych trendach w zarządzaniu uczestnicy kongresu rozmawiali
podczas sesji dotyczących zarządzania strategicznego, zarządzania zasobami ludzkimi, marketingu i PR, partnerstwa publiczno-prywat-
nego i wielu innych.

– 99 proc. firm w Polsce to mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Badania pokazują, że sektor ten ma bardzo istotny wpływ na pol-
ską gospodarkę. Co więcej: znaczenie sektora MŚP z roku na rok będzie systematycznie rosło – mówiła Bożena Lublińska-Kasprzak, pre-
zes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, podczas panelu dotyczącego zarządzania strategicznego. – Niestety przedsiębiorcy sek-
tora MŚP rzadko w swoich działaniach korzystają z planowania strategicznego. Dwóch na trzech właścicieli mikro firm przyznaje, że nie
korzysta ze strategii. Niespełna co siódmy mikroprzedsiębiorca w ogóle przyszłych działań nie planuje. Dlatego tak ważne jest pokazanie,
że zarządzanie i planowanie przekłada się na wynik finansowy, wzrost konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw – twierdziła pre-
zes PARP.

Przedsiębiorcy rozpoczęli też dyskusję o relacjach Polski z zagranicą, którą kontynuowali trzeciego dnia Kongresu – 26 września. Pod-
czas paneli dotyczących współpracy m.in. z Ukrainą, Białorusią, Rosją i Chinami, przedsiębiorcy otrzymali wiele praktycznych wskazówek
i słowa zachęty do prowadzenia swoich interesów nie tylko w Polsce, ale również za granicą.

– O współpracy Polski i Rosji można wiele mówić, ale można też działać. Warto pomyśleć o wspólnym projekcie, który posłuży jako
przykład, że współpraca Polski i Rosji jest korzystna, co więcej, udaje się – mówiła Ekaterina Belyakova, przedstawiciel handlowy Federa-
cji Rosyjskiej w RP podczas panelu Rosja–Polska.

Podobnego zdania był ambasador Białorusi. – Rząd aktywnie zajmuje się przyciąganiem inwestycji. Priorytetem jest reforma. Chcieli-
byśmy mieć własną sieć farmaceutyczną. Inwestujemy także w biotechnologię. W partnerstwie jest jeszcze wiele możliwości, które nie zo-
stały zrealizowane. Jesteśmy otwarci na współpracę, zwłaszcza z sąsiadami – mówił Wiktar Gajsionak, ambasador nadzwyczajny i pełno-
mocny Republiki Białorusi w Rzeczypospolitej Polskiej.

Podczas panelu Polska-Chiny, by podyskutować o możliwościach, polscy przedsiębiorcy połączyli się za pomocą telemostu z Hong-
Kongiem, Pakinem i Szanghajem.

Ostatni dzień wydarzenia, które skupiło blisko 3 tys. przedsiębiorców, przedstawicieli świata nauki, instytucji otoczenia biznesu, samorządów
i administracji, był dniem zorientowanym na praktykę.

Rekomendacje na ręce władz
Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej przekaże wnioski II Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorców w Katowicach

w formie rekomendacji nie tylko na ręce władz Rzeczypospolitej Polskiej, ale również na ręce przewodniczącego Parlamentu Europejskie-
go oraz przewodniczącego Komisji Europejskiej, którzy w tym roku objęli kongres honorowym patronatem. Do rekomendacji dołączony
będzie projekt uchwały II Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

www.kongresmsp.eu



Tytuły przyznane najlepszym wło-
darzom jednostek terytorialnych
w kraju już po raz drugi wskazują
najlepszych prezydentów miast na

prawach powiatu, burmistrzów i wójtów,
którym się chce i którym się udaje. W ramach
wspólnego przedsięwzięcia redakcji „Rzecz-
pospolitej” i Instytutu Studiów Wschodnich
kapituła pod przewodnictwem prof. Jerzego
Buzka, złożona z ekspertów, w tym przed-
stawicieli ministerstw i organizacji samorzą-
dowych, oceniła m.in. sytuację ekonomiczną,
dorobek inwestycyjny, perspektywy rozwojowe
jednostek samorządu terytorialnego, a także
relacje władz samorządowych z lokalną spo-
łecznością oraz efekty współpracy obu grup.
Do rywalizacji stanęło po 15 kandydatów
w każdej z 3 kategorii, wyłonionych z czołówki
corocznego Rankingu Samorządów, publi-
kowanego w „Rzeczpospolitej”.

Tuż przed ogłoszeniem nazwisk tego-
rocznych liderów redaktor naczelny „Rzecz-
pospolitej” Tomasz Wróblewski podkreślił rolę
liderów samorządowych i fakt, jak bardzo po-
trzebni społeczeństwu są przywódcy z praw-
dziwego zdarzenia, którzy na co dzień z po-
wodzeniem dbają o podległe im wspólnoty lo-
kalne i angażują się w tworzenie im jak naj-
lepszych warunków do życia i rozwoju.
Zwrócił również uwagę, że postawa i sku-
teczność działań samorządowych liderów ma
bezpośrednie przełożenie na jakość życia
gospodarczego oraz dobrobyt miast.

Po oficjalnym powitaniu i słowach, jakie
padły tytułem wstępu, przyszedł czas na
upublicznienie werdyktu i wskazanie najlep-
szych samorządowców wyłonionych w II edy-
cji konkursu. Jako pierwszy nagrodę dla naj-
lepszego prezydenta polskiego miasta odebrał
z rąk ministra sprawiedliwości Jarosława
Gowina i prezesa zarządu spółki Presspublica
Grzegorza Hajdarowicza prezydent Gdańska
Paweł Adamowicz. Po nim nadeszła chwila
triumfu dla Tomasza Andrukiewicza – pre-
zydenta Ełku nagrodzonego w kategorii
gmin miejsko-wiejskich. Wreszcie najlep-
szym liderem wśród gospodarzy gmin wiej-
skich okazał się Tadeusz Czajka – wójt Tar-
nowa Podgórnego.

Decyzję kapituły ogłoszono podczas gali,
jaka odbyła się 6 września w ramach VI Fo-

rum Regionów w Muszynie, towarzyszącego
XXII Forum Ekonomicznemu. Wydarzenie,
stanowiące istotną platformę wymiany do-
świadczeń różnych środowisk, w tym samo-
rządowców, przedstawicieli administracji pu-
blicznej, biznesu, organizacji pozarządo-
wych, ze względu na tematykę poruszanych
zagadnień i dyskutowanych problemów było
doskonałym tłem dla uhonorowania tych, któ-
rzy na co dzień z najlepszym skutkiem zma-
gają się z trudnościami, stawiają czoła wy-
zwaniom i troszczą się o dobrą kondycję fi-
nansową podległych jednostek terytorialnych
oraz prowadzą zarządzane miasta i gminy dro-
gą rozwoju i sukcesu. Szeroki zakres proble-
mów podejmowanych podczas Forum od-
zwierciedla złożona analiza kandydatów do ty-
tułu „Samorządowych Liderów”, uwzględ-
niająca nie tylko stan finansów JST i zreali-
zowanych inwestycji oraz zaangażowanie
władz lokalnych w rozwój społeczno-gospo-
darczy miast i gmin, lecz także wkład samo-
rządowców w rozwijanie współpracy z orga-
nizacjami pozarządowymi, kreowanie pozy-
tywnych relacji na szczeblu ponadlokalnym
oraz jakość dialogu społecznego.

W przypadku nagrodzonego Tadeusza
Czajki szczególnie podkreślano aktywność
wójta na rzecz angażowania w mieszkańców
w proces właściwego ukierunkowania roz-
woju gminy Tarnowo Podgórne, jako przy-
kład wspólnotowych działań podając prace
nad tworzeniem Planu Rozwoju Lokalnego.
Doceniono też jego wysiłki na rzecz zrów-
noważonego rozwoju gminy, a także osią-
gnięcia w zakresie zrealizowanych inwesty-
cji infrastrukturalnych, oświatowych, kultu-
ralnych i sportowych. Z kolei prezydent
Ełku Tomasz Andruszkiewicz najbardziej
dumny był z tego, że mieszkańcy miasta da-
rzą go zaufaniem i wierzą w skuteczność jego
starań na rzecz poprawy lokalnych warun-
ków życia. – Cieszę się, że po raz kolejny do-
ceniono wysiłki samorządu, a efekty naszych
działań są stawiane innym gminom za wzór.

Jestem dumny, że Ełk jest w ścisłej czołów-
ce najlepszych polskich samorządów. Peł-
nienie Urzędu Prezydenta to zaszczyt, od-
powiedzialność, ale przede wszystkim służ-
ba mieszkańcom. Największym sukcesem sa-
morządowca jest spełnienie ich oczekiwań.
Myślę, że w dużej mierze to się udało – mó-
wił, odbierając nagrodę. Udało się w dużej
mierze dzięki pozyskanym dla miasta fun-
duszom zewnętrznym, zwłaszcza unijnym,
w których od początku upatrywał szansy na
pozytywne zmiany i wymierne efekty działań
prorozwojowych w Ełku. Tak też się stało
– Ełk szybko został jednym z liderów regio-
nu w pozyskiwaniu i wykorzystaniu fundu-
szy zewnętrznych, a dzięki temu również
w realizacji wielu projektów. W ostatnich la-
tach gruntownie rozbudowano miejską in-
frastrukturę sportową i rekreacyjną, miasto
dzięki rewitalizacji zabytków, pracom mo-
dernizacyjnym i inwestycjom infrastruktu-
ralnych zyskało zupełnie nowy wizerunek,
a przedsiębiorcy korzystne warunki rozwija-
nia działalności gospodarczej.

Doświadczenie samorządowe i efekty
zarządzania miastem przełożyły się na wy-
graną Pawła Adamowicza, który stoi na cze-
le gdańskiego samorządu od 1998 roku, a po-
ziom zadowolenia mieszkańców utrzymuje się
za jego kadencji na bardzo wysokim pozio-
mie. – Moją ideą jest, by mieszkańcy Gdań-
ska akceptowali nasze decyzje nie dlatego, że
wydała je władza, ale dlatego, że są do nich
przekonani. Myślę, że na tym polega nowo-
czesne przywództwo – mówi. Systematycz-
ne inwestycje, w tym ostatnio rozbudowa Por-
tu Lotniczego im. Lecha Wałęsy oraz trwa-
jąca budowa Trasy Słowackiego, dzięki któ-
rej znacznie poprawi się komunikacja między
poszczególnymi częściami miasta, a także sta-
tus miasta gospodarza Euro 2012, będące-
go impulsem do wzrostu integracji społecz-
nej, czynią z Gdańska metropolię na euro-
pejskim poziomie i miasto przyjazne dla
różnych grup społecznych. �
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Wzorowi przywódcy 
samorządowi
Przy okazji VI Forum Regionów w Muszynie na początku września ogłoszono 
najlepszych gospodarzy polskich miast i gmin, którzy zyskali największe 
uznanie kapituły ekspertów oraz tytuł „Lidera Samorządu 2012”

LIDER SAMORZĄDU

Laureaci konkursu Lider Samorządu 2012:

w kategorii miast na prawach powiatu: prezydent Gdańska Paweł Adamowicz
w kategorii gmin miejskich i miejsko-wiejskich: prezydent Ełku Tomasz Andrukiewicz
w kategorii gmin wiejskich: wójt Tarnowa Podgórnego Tadeusz Czajka



LIDER SAMORZĄDU

Jak Tarnowo Podgórne sytuuje się na tle
innych gmin wiejskich Wielkopolski pod
względem wyników ekonomicznych, reali-
zowanych inwestycji, warunków oferowa-
nych społeczności lokalnej oraz przedsię-
biorcom?

– Trudno mi obiektywnie oceniać gminę,
którą zarządzam. Natomiast miło mi poin-
formować, że w zakresie wymienionych w py-
taniu parametrów dziennik „Rzeczpospolita”
umieścił nas na III miejscu w Polsce.

Oczywiście nie jest tak, że wszystkie
gminy mają jednakowe szanse rozwoju. Jed-
nym sprzyjające warunki zapewnia obecność
kopalni czy elektrowni, innym – duże tereny
wojskowe, a jeszcze innym uruchomienie Spe-
cjalnej Strefy Ekonomicznej. U nas takich atu-
tów nie ma i choć wiele zawdzięczamy do-
bremu położeniu, jakim jest sąsiedztwo Po-
znania i przebiegający tu ważny szlak ko-
munikacyjny, to jednak rozwój gminy nastą-
pił za sprawą dobrego klimatu dla inwesto-
rów.

Czy wśród projektów zrealizowanych
przez samorząd są również takie, których
znaczenie wykracza ponad skalę lokalną?

– Koncentrujemy się na realizacji takich
zadań inwestycyjnych, które sprzyjają roz-
wojowi przedsiębiorczości oraz wpływają
na podnoszenie jakości życia naszych miesz-
kańców. Obecnie przygotowujemy się do
budowy Tarnowskich Term – aquaparku z wy-
korzystaniem wód termalnych, który będzie
miał ofertę również dla mieszkańców oko-
licznych gmin. Jestem przekonany, że poprzez
nasze lokalne, gminne działania wpływamy

na wizerunek całego regionu, bo region skła-
da się z gmin.

Jaka koncepcja zarządzania gminą naj-
bardziej sprzyja utrzymaniu tempa wzrostu
gospodarczego? Czy kryzys jest odczuwal-
nym hamulcem dla planów rozwojowych?

– Według mnie kluczową sprawą jest uzy-
skanie akceptacji społecznej dla wybranych kie-
runków rozwoju i realizowanych zadań in-
westycyjnych. I w Tarnowie Podgórnym ma
to miejsce: mieszkańcy uczestniczą w proce-
sie decyzyjnym, wyrażając swoją opinię. Resz-
ta zależy już tylko od sprawnego zarządzania.

Stan gospodarki wpływa na nasze do-
chody, a te świadczą o możliwościach inwe-
stycyjnych. W gminie, w której gros docho-
dów stanowią wpływy z podatków od przed-
siębiorców, każdy spadek koniunktury musi
być odczuwalny Nie ukrywam, że dziś mamy
poczucie niepokoju co do terminowości re-
alizacji naszych planów inwestycyjnych.

Rozmawiał Piotr Nowacki

www.tarnowo-podgorne.pl

Region składa się z gmin
Rozmowa z Tadeuszem Czajką, wójtem gminy Tarnowo Podgórne



Tegoroczna Gala Budownictwa,
podczas której wręczono Lubu-
skie Mistery Budowy za najlepsze
nowo wybudowane lub zmoderni-

zowane obiekty, odbyła się 21 września w zie-
lonogórskiej Palmiarni. Oprócz tych, którzy
poprzez zrealizowane projekty mają swój
udział w kreowaniu pozytywnego wizerunku
województwa lubuskiego i podnoszeniu ja-
kości w budownictwie, a zwłaszcza laureatów,
których pracę doceniła kapituła konkursu,
w uroczystości wziął udział wicemarszałek Ja-
cek Hoffmann.

Nagrody przyznano w czterech katego-
riach: budownictwo mieszkaniowe wielo-
rodzinne, budownictwo użyteczności pu-

blicznej, zabytkowe obiekty budowlane, ad-
aptacje i remonty, a decyzję o tym, kto naj-
bardziej zasłużył na zwycięstwo, a kogo
warto wyróżnić, podjęła kapituła złożona
z przedstawicieli Urzędu Marszałkowskie-
go Województwa Lubuskiego, Lubuskiej
Izby Budownictwa, Uniwersytetu Zielono-
górskiego, Polskiego Związku Inżynierów
i Techników Budownictwa (oddziałów w Go-
rzowie Wielkopolskim i Zielonej Górze), Sto-
warzyszenia Architektów Polskich (oddzia-
łów w Zielonej Górze i Gorzowie Wielko-
polskim), Zachodniej Izby Przemysłowo-
Handlowej w Gorzowie Wielkopolskim,
Radia Zachód, TVP 3 Oddziału w Gorzo-
wie Wielkopolskim.

Konkurs Lubuski Mister Budowy na naj-
lepszy obiekt budowlany województwa po-
wstał z inicjatywy Organizacji Pracodawców
Regionu Zielonogórskiego w Zielonej Gó-
rze i jest organizowany od 1994 roku, przy
czym w 2002 roku rolę głównego organiza-
tora przedsięwzięcia przejęła Lubuska Izba
Budownictwa. Patronat nad konkursem
sprawuje marszałek województwa lubu-
skiego, który jest jednocześnie głównym
fundatorem nagród dla laureatów i wyróż-
nionych w konkursie.

Inicjatywa, która na przestrzeni 18 lat, zy-
skała już swoją markę i uznanie w regionie,
nie tylko zwraca uwagę na nowe obiekty two-
rzące wizerunek regionu, lecz także promu-
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Lubuskie budownictwo
ma nowych Misterów 
Lubuska branża budowlana ma szczególną motywację, by starać się o jak najlepszy efekt
realizowanych projektów. Od 1994 roku najlepsze obiekty budowlane w regionie 
są nagradzane przy okazji corocznej Gali Budownictwa, a tytuł „Lubuskiego Mistera
Budowy” to nie tylko prestiżowe wyróżnienie, lecz także cenna rekomendacja

LUBUSKI MISTER BUDOWY 2011

w kategorii budownictwo 
mieszkaniowe wielorodzinne:
• kompleks „Zachodnia” przy ul. Z. God-
lewskiego 1 ABC w Zielonej Górze – wy-
konawca: Przedsiębiorstwo Budowlane
„EKONBUD-FADOM” L.E. Jarząbek SJ
w Zielonej Górze (za nowoczesną bryłę bu-
dynku odbiegającą od tradycyjnych rozwiązań,
wykończenie z elegancją i smakiem, właściwe
zagospodarowanie części wspólnych)
wyróżnienia:
• budynek mieszkalny, wielorodzinny przy
ul. Elektronowej 6 A-E w Zielonej Górze
– wykonawca: SAN-BUD NIERUCHOMOŚCI
Sp. z o.o. w Zielonej Górze (za ciekawą formę
architektoniczną zharmonizowaną z istniejącymi
już budynkami, za kompleksowe zagospo-
darowanie terenu z boiskiem i częścią rekrea-
cyjno-sportową z myślą o dzieciach i dorosłych)
• budynek mieszkalny, wielorodzinny przy
ul. 31 Stycznia 7 w Sulechowie – wyko-
nawca: Przedsiębiorstwo Budowlane „PE-
BEROL” Sp. z o.o. w Sulechowie (za
odpowiednie nawiązanie formy architektonicznej
budynku do otaczającej zabudowy zabytkowej)

w kategorii budownictwo 
użyteczności publicznej:
• Komenda Powiatowa Państwowej Straży
Pożarnej przy ul. Nowogródzkiej 3 w Ża-
ganiu – wykonawca: Przedsiębiorstwo Bu-
downictwa Ogólnego Sp. z o.o. w Zielonej
Górze (za wyróżniające się kompleksowe
rozwiązania funkcjonalno-użytkowe budynku

oraz pełne i ciekawe zagospodarowanie
otaczającej przestrzeni)
wyróżnienia:
• budynek biurowo-usługowy przy Al. Nie-
podległości 13A w Zielonej Górze – wyko-
nawca: Zakład Budowlany Bernard Imański
w Zielonej Górze (za bardzo ciekawą ar-
chitekturę nawiązującą do obiektów sąsied-
nich oraz bardzo wysoki standard wykończenia
wnętrz i zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc
postojowych w kondygnacji podziemnej wy-
kraczającej poza obrys budynku)
• Hala sportowa ZSP nr 1 przy ul. Piłsud-
skiego 61 w Nowej Soli – wykonawca: SAN-
BUD Nieruchomości Sp. z o.o. w Zielonej
Górze (za racjonalny układ funkcjonalny dos-
tosowany do szerokiego programu spo-
łecznego, wyróżniającą się formę archi-
tektoniczną i właściwą jakość wykonania)
• Regionalne Centrum Ratownictwa przy
ul. Żwirowej 2A, 2B, 2C, ul. Rutkowskiego
41 w Witnicy – wykonawca: Eiffage Bu-
downictwo Mitex SA w Poznaniu (za nie-
tradycyjną postmodernistyczną architek-
turę budynku, wkomponowanie w zabudowę
mieszkaniową i przemysłową oraz lokalizację
straży pożarnej, policji i pogotowia ra-
tunkowego w jednym obiekcie)

w kategorii zabytkowe obiekty budowlane:
• Zabytkowy Obiekt Zamkowy przy Al. Wiel-
kopolskiej 3 w Sulechowie – wykonawca:
Firma Architektoniczno-Budowlana Restau-
racji Zabytków „ARCHITEKTON” Leszek

Peljan, Leszek Link SJ w Święciechowej (za
niezwykłą staranność i precyzję wykonania
odbudowy zamku z dostosowaniem pomie-
szczeń do aktualnych potrzeb społeczności
lokalnej)
wyróżnienie:
• Budynek biurowy – dawny Domek Wi-
niarski przy ul. I. Krasickiego 25 w Zielonej
Górze – wykonawca: Zakład Remontowo-Bu-
dowlany Tadeusz Mazur w Chociczu (za od-
tworzenie i odrestaurowanie konstrukcji ścian,
sufitów i sklepień oraz stolarki z przys-
tosowaniem do współczesnych potrzeb)

w kategorii adaptacje i remonty:
wyróżnienie:
• Baza Zakładu Budowlanego „KAMBUD”
przy ul. Wyspiańskiego 22 w Nowej Soli
– wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlano-
-Drogowe „KAMBUD” w Nowej Soli (za
bardzo dobre zagospodarowanie terenu oraz
nadanie odpowiedniej formy architektonicznej,
dostosowanie obiektu do nowych funkcji)

Laureaci Nagrody Specjalnej Zarządu Izby:
• Państwowa Wyższej Szkoły Zawodowej
w Sulechowie (za wybudowanie Centrum Ener-
getyki Odnawialnej w Sulechowie)
• Salon Samochodowy CITROEN W. Woj-
ciechowski w Zielonej Górze (za szczególny
rozwój małej przedsiębiorczości w formie ak-
tywizacji usług ponadstandardowych w no-
woczesnym obiekcie użyteczności publicznej
na terenie Miasta Zielona Góra)

Laureaci 18. edycji konkursu Lubuski Mister Budowy



je dobre wzorce w branży i skłania jej przed-
stawicieli oraz inwestorów do ciągłego pod-
noszenia jakości budownictwa, od wstępne-
go projektu po efekt końcowy, jak również
zdrowej rywalizacji między uczestnikami
procesu inwestycyjnego na wszystkich jego
etapach. Na werdykt kapituły wpływają za-
równo walory wizualne: architektura obiek-
tu oraz zagospodarowanie jego otoczenia, jak
i funkcjonalność budynku, poziom wykoń-
czenia oraz solidność wykonania. Ostatecz-
nie po dokonaniu wizytacji 18 obiektów
zgłoszonych do konkursu, oddanych do
użytku w 2011 roku, eksperci wyróżnili 10,
z których 3 uzyskały nagrodę główną i tytuł
„Lubuskiego Mistera Budowy”. Pozostałe
zgłoszenia nie spełniły stawianych przez ju-
rorów wymagań formalnych – zastosowana
forma architektoniczna ani zastosowane
rozwiązania funkcjonalno-użytkowe nie
wnoszą nic nowego i nie reprezentują ocze-
kiwanej oryginalności oraz wystarczająco wy-
sokiej jakości. �
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Laureaci konkursu

Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowe KAM-
BUD od 14 lat zajmuje się budownictwem dro-
gowym i kubaturowym. W tym okresie firma
wykonała wiele znaczących inwestycji, a także
remontów obiektów mieszkaniowych oraz uży-
teczności publicznej. Ponadto KAMBUD brał
udział w budowaniu nowych i remontowaniu
istniejących dróg gminnych, wojewódzkich
oraz krajowych na terenie województwa lubu-
skiego.
Firma rozpoczęła działalność w okresie trudnej koniunktury na rynku budowlanym, ale po-
mimo to udało jej się rozwinąć i w ciągu całego czasu funkcjonowania zatrudniać średnio sie-
demdziesięciu pracowników. Natomiast ciągłe dążenie do podnoszenia jakości wykonywanych
usług i zarządzania było bodźcem do wdrożenia systemu jakości ISO w 2010 roku.
Zwiększające się potrzeby firmy oraz nowoczesne wymagania rynku zachęciły PBD KAMBUD
do dalszego rozwoju i wybudowania większej, nowoczesnej bazy biurowo-sprzętowej,
w której siedziba firmy mieści się od sierpnia 2011 roku. Adaptacja i modernizacja budyn-
ków nowej siedziby, wykonana przez PBD KAMBUD, została doceniona w ogólnopolskim
konkursie Modernizacja Roku 2011.
Zapraszamy do współpracy.

Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowe 
KAMBUD to pełen profesjonalizm 
wykonywanych usług z wieloletnim 
doświadczeniem oraz kompetentnymi 
pracownikami

Właściciel firmy KAMBUD Wiktor Kamzelski

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-DROGOWE 
KAMBUD Wiktor Kamzelski
67-100 Nowa Sól, ul. Wyspiańskiego 22
tel. (68) 356 43 15, (68) 388 06 74
fax (68) 388 06 73, kom. 502 454 212
e-mail: kambud2.sekretariat@wp.pl
www.kambud.net.pl

ROBOTY DROGOWE:
• drogi i place na podbudowie z betonu 

i kruszyw bazaltowych
• nawierzchnie z kostki granitowej i betonowej
• odwodnienia liniowe, przepusty i kanalizacje 

deszczowe
• remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych
• kompleksowe roboty ziemne

ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE W ZAKRESIE:
• konstrukcje: murowe, betonowe i żelbetowe
• elewacje z ociepleniem wg nowych technologii
• roboty wykończeniowe

Lubuska Izba Budownictwa reprezentuje interesy zrze-
szonych w niej podmiotów i wspiera wszelkie przedsięwzięcia
usprawniające funkcjonowanie branży budowlanej. Kształtuje
wśród członków zasady rzetelnego działania, etyki zawodowej
i uczciwości kupieckiej, a także udziela im pomocy w rozwiązy-
waniu problemów ekonomicznych, organizacyjnych i prawnych
związanych z prowadzoną przez nich działalnością. Izba ściśle

współpracuje z właściwymi organami na rzecz rozwoju kształ-
cenia i doskonalenia zawodowego celem polepszenia warunków
funkcjonowania i rozwoju branży budowlanej. LIB działa już
ponad 14 lat i aktualnie skupia 60 firm realizujących swoje
zadania nie tylko na terenie województwa lubuskiego, ale także
w województwach ościennych oraz poza granicami kraju. 

www.budownictwo-lubuskie.eu



Pański Zakład Remontowo-Budowlany
zdobył uznanie kapituły konkursu Lubuski
Mister Budowy 2011 jako wykonawca bu-
dynku biurowego – dawnego Domku Wi-
niarskiego w Zielonej Górze. Co przesądza
o wyjątkowości tego projektu?

– To prawda, otrzymaliśmy wyróżnienie
w kategorii rewitalizacja zabytków, co nie-
zmiernie mnie cieszy. Jednak nie byłoby po-
wodu do radości bez moich pracowników,
którzy posiadają odpowiednie doświadcze-
nie zawodowe.

Remont dawnego Domu Winiarskiego nie
należał do łatwych zadań. Realizacja projektu
wymagała dokładności i precyzji, poprzecz-
ka była ustawiona wysoko. Największym
wyzwaniem podczas remontu było odtwo-
rzenie co do milimetra wszystkich detali, od-
krycie i dokładne wyczyszczenie starych ce-
gieł, znajdujących się pod tynkami, odtwo-
rzenie pierwotnych łuków i belek. Nie ukry-
wam, że było trudno, ale podjęty trud uwa-
żam za warty zachodu, ponieważ dzięki na-
szej sumiennej pracy nad tym wymagającym
zadaniem, projekt został zrealizowany bar-
dzo dobrze, co obrazuje wyróżnienie w kon-
kursie.

Nagroda została przyznana w kategorii
zabytkowe obiekty budowlane. Czy wcześniej
mieli państwo doświadczenia w obszarze bu-
downictwa związanym z modernizacją i re-
witalizacją zabytków? Jakie wyzwania wią-
żą się z pracą w tym segmencie?

– Modernizacja dawnego Domu Wi-
niarskiego w Zielonej Górze była naszym de-
biutem w obszarze zabytków. Jednak zarówno
zdobyte doświadczenie, jak i w pełni satys-

fakcjonujący rezultat, doceniony w konkur-
sie, pozwalają mi sądzić, że jeszcze nie raz bę-
dziemy mieli okazję prowadzić prace w bu-
dynkach wpisanych do rejestru zabytków.
Chociaż jest to ciężka praca, to przekonali-
śmy się, że jesteśmy w stanie sprostać wy-
zwaniu. Dlatego myślę, że nie poprzestanie-
my na tak udanym debiucie i chętnie podej-
miemy się realizacji kolejnych zleceń w seg-
mencie budownictwa zabytkowego.

Jakie inne realizacje, oprócz tej doce-
nionej w konkursie, są państwa chlubą, a za-
razem rekomendacją dla potencjalnych zle-
ceniodawców?

– Jesteśmy średniej wielkości firmą, za-
trudniającą około 20 osób, a działalność pro-
wadzimy od 2005 roku. Przez te 7 lat, odkąd
jesteśmy obecni w branży budowlanej, na-
zbierało się naprawdę wiele obiektów, które
zbudowaliśmy od podstaw bądź odrestau-
rowaliśmy. Mogę tu wymienić choćby hotel
w Zielonej Górze przy ul. Cisowej, budynki
mieszkalne w Olbrachtowie i w Żarach, bu-
dynek wielorodzinny w Zielonej Górze, wy-
remontowany gmach ZUS-u i świetlicy wiej-
skiej w miejscowości Późna, prace w obiek-
tach ogrodu botanicznego w Zielonej Górze.

Remontowaliśmy zarówno budynki miesz-
kalne, jak i przedszkola. Obecnie prowadzi-
my remont świetlicy wiejskiej i budynku
mieszkalnego w Gubinie. Budynek biurowo-
usługowy, gdzie stan surowy wykonała nasza
firma, zdobył wyróżnienie w konkursie, w ka-
tegorii budownictwo użyteczności publicznej.
Naszym atutem są nie tylko efekty zrealizo-
wanych projektów i przyznane nagrody, lecz
także solidność i terminowość realizacji zle-
ceń, której zawsze przestrzegamy.

Jak ocenia pan aktualną sytuację w bran-
ży i co pomaga prosperować wbrew trud-
nościom gospodarczym?

– Na co dzień możemy obserwować, że
sytuacja gospodarcza w kraju jest bardzo trud-
na. Kryzys w szczególności dotyka branżę bu-
dowlaną. Dużym problemem jest odczuwalny
brak zamówień publicznych na remonty i bu-
dowę nowych obiektów. Aby się utrzymać na
rynku budowlanym, firmy wykonują prace po
kosztach, redukują etaty. Sytuacja jest – naj-
oględniej – nie najlepsza, a może być tylko go-
rzej, bo nadchodzi okres zimowy, z zasady
ciężki dla podmiotów z branży.

Rozmawiała Magdalena Szczygielska

Nie boimy się wyzwań
Na co dzień możemy obserwować, że sytuacja gospodarcza w kraju jest bardzo
trudna. Kryzys w szczególności dotyka branżę budowlaną. Dużym problemem jest
odczuwalny brak zamówień publicznych na remonty i budowę nowych obiektów 
– mówi Tadeusz Mazur, właściciel Zakładu Remontowo-Budowlanego Tadeusz Mazur
w Chociczu, i podkreśla, że jest gotowy na nowe wyzwania

Naszym atutem są nie tylko efekty zrealizowanych
projektów i przyznane nagrody, lecz także 
solidność i terminowość realizacji zleceń, 
której zawsze przestrzegamy

Jedna z realizacji firmy
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GBS Bank obchodzi w tym roku jubi-
leusz 65-lecia działalności.

– Tak, obecną pozycję GBS Banku bu-
dowało kilka pokoleń działaczy spółdzielczych
przez równe 65 lat. Także dzisiejsze pokole-
nia za rzecz ważną uważają kultywowanie do-
tychczasowej tradycji. To pozwala na utrwa-
lanie tożsamości i poczucie więzi ze środo-
wiskiem, w którym bank działa. GBS Bank na
dzień dzisiejszy jest już widoczną i rozpo-
znawalną w regionie spółdzielczą instytucją
finansową, o mocnych podstawach oraz
profesjonalnie przygotowanej załodze, go-
towej sprostać najtrudniejszym wyzwaniom.

Jak przedstawia się struktura banku?
– Łącznie obsługujemy ponad 30 tys.

klientów z trzech segmentów runku, tj. detal,
MSP i agro. Współpracujemy też z różnego
rodzaju instytucjami oraz jednostkami sa-
morządu terytorialnego. Na dzień dzisiejszy
posiadamy 14 Oddziałów, 2 Filie i 5 Punktów
Obsługi Klienta. Dbając o wygodę naszych
klientów, staramy się być zawsze blisko.

Czym powinni kierować się klienci przy
wyborze banku?

– Konkurencja na rynku jest duża, co po-
woduje, że wybór banku nie należy do ła-
twych. Podejmując decyzję, przede wszystkim
warto zacząć od sprecyzowania potrzeb
i oczekiwań: czy chodzi nam wyłącznie o cenę,
czy o poczucie bezpieczeństwa, bliskość pla-
cówki, możliwość obsługi przez Internet,
kompleksowość oferty, pomoc doradcy, sieć
bankomatów. Lepiej wybierać banki spraw-
dzone, z długoletnią tradycją i pewną przy-
szłością. A GBS Bank do takich się zalicza.

Z czego jest pan najbardziej dumny?
– Jestem dumny z tego, że staliśmy się li-

derem wśród banków spółdzielczych w wo-
jewództwie lubuskim i zachodniopomor-

skim, dzięki przemyślanej i nastawionej na
rozwój strategii. Może świadczyć o tym
m.in. fakt otrzymania już dwukrotnie nagrody
w konkursie Lider Lubuskiego Biznesu. Bez
strategii nasze działania miałyby charakter
chaotyczny i przypadkowy, co w dłuższej per-
spektywie nie byłoby dla nas korzystne.
Dumny jestem również z bliskiej współpra-
cy z naszym zrzeszeniem – Grupą BPS. To
dzięki niej jesteśmy w stanie „udźwignąć” i re-
alizować projekty, które normalnie byłyby zbyt
dużym obciążeniem. W ten sposób posze-
rzamy grono naszych klientów, zdobywamy
nowe rynki oraz nowe doświadczenia. Jednak
najbardziej dumny jestem z pracowników ban-
ku. Ich kompetencje, doświadczenia i znajo-
mość klienta są bezcenne. To atuty, z który-
mi nie może konkurować żaden bank ko-
mercyjny. Myślę, że to dzięki temu, że funk-
cjonujemy na tym rynku 65 lat, znamy dobrze
naszych klientów oraz ich oczekiwania.

Rozmawiał Piotr Nowacki

www.gbsbank.pl

GBS Bank – Lubuski Lider
Rozmowa ze Zbigniewem Wielgoszem, prezesem zarządu GBS Banku

LUBUSKI LIDER BIZNESU
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Firmy biorące udział w corocznym
konkursie organizowanym przez
Zachodnią Izbę Przemysłowo-Han-
dlową we współpracy z „Gazetą

Lubuską” są oceniane w czterech kategoriach,
w zależności od wielkości zatrudnienia. Lau-
reatami zostają firmy, które osiągają najlep-
sze wyniki ekonomiczne, terminowo regulu-
ją zobowiązania, tworzą nowe miejsca pra-
cy, systematycznie inwestują w rozwój, a tak-
że angażują się w działalność na rzecz spo-
łeczności lokalnych i ochrony środowiska.
O kwalifikacji do drugiego etapu konkursu
i ostatecznym wyniku rywalizacji o statuetkę
Lubuskiego Lidera Biznesu decyduje kapituła
złożona z przedstawicieli władz regionalnych,
lubuskich organizacji gospodarczych i mediów
lokalnych.

Laureatów IV edycji konkursu oficjalnie
ogłoszono i nagrodzono 1 października w Fil-
harmonii Gorzowskiej. Galę finałową za-
szczyciło ponad 500 gości, wśród których

znaleźli się m.in. prof. Leszek Balcerowicz
oraz prezes Krajowej Izby Gospodarczej An-
drzej Arendarski. Zwycięzców, przedsię-
biorców i wszystkich, którym sprawy go-
spodarki nie są obojętne, powitał na uro-
czystości prezydent Gorzowa Wielkopol-
skiego Tadeusz Jędrzejczak. Na scenie po-
jawiła się także patronująca konkursowi
marszałek województwa lubuskiego Elżbie-
ta Polak. Prof. Balcerowicz wygłosił wykład
ukazujący perspektywy rozwojowe polskiej
gospodarki na tle aktualnej sytuacji w kraju
i na świecie.

W kolejnej części spotkania wręczono cer-
tyfikaty i statuetki dla najlepszych firm w re-
gionie. Po uhonorowaniu liderów Ryszard Lo-
rek, wiceprezes SGB Bank SA, będącego part-
nerem biznesowym konkursu, zaprezentował
ofertę banku, po czym goście kontynuowali
rozmowy i gratulowali tegorocznym liderom
przy poczęstunku. Wieczór wzbogacił koncert
Orkiestry Filharmonii Gorzowskiej. �

Lubuski biznes i jego liderzy
Po raz czwarty województwo lubuskie zyskało szansę na poprawę wyników 
i wizerunku gospodarki regionalnej za sprawą Lubuskich Liderów Biznesu, 
wybranych jako najlepsze przedsiębiorstwa z zachodniej Polski

Laureaci IV edycji konkursu
Lubuski Lider Biznesu

kategoria przedsiębiorstwa mikro
1. Bokaro Szeligowscy SJ
2. KLIM Brokers Sp. z o.o.
3. Solar Solution M. Kozak SJ
kategoria przedsiębiorstwa małe:
1. Przedsiębiorstwo Transportowo-

-Handlowe „FRANCEPOL” Sp. z o.o.
2. Bank Spółdzielczy w Santoku
3. KASKAT Sp. z o.o.
kategoria przedsiębiorstwa średnie:
1. Rzeźnictwo Zyguła Zbąszynek Sp. z o.o., Sp.k.
2. Gospodarczy Bank Spółdzielczy 

w Barlinku
3. ex aequo:
• „Meprozet Stare Kurowo” Sp. z o.o.
• Boss Browar Witnica SA
• Zakład Mechaniczny „Mestil” Sp. z o.o.
kategoria przedsiębiorstwa duże:
1. Gedia Poland Sp. z o.o.
2. „DRAWEX” Sp. z o.o.
3. LEKS Sp. z o.o.



Centralne Biuro Certyfikacji Krajo-
wej ogłosiło zwycięzców tego-
rocznej edycji programu Firma
Roku 2012. Podczas uroczystej gali

w hotelu Marriott, 21 września bieżącego
roku, spotkali się przedstawiciele polskiego
biznesu, aby wspólnie pogratulować sobie
osiągnięć i wkładu w rozwój polskiej gospo-
darki.

Konkurs Firma Roku pozwala w proce-
sie certyfikacji wyłonić najbardziej prężnie roz-
wijające się polskie firmy, działające w obrębie
różnych gałęzi rynku branżowego. Dzięki
standaryzacji kryteriów udziału w konkursie
i wypracowanym narzędziom weryfikacji
każdego zgłoszenia wyłonienie zwycięzców
jest procesem obiektywnym i udokumento-
wanym. O certyfikat mogą ubiegać się za-
równo małe podmioty gospodarcze, ro-
dzinne firmy, jak i duże przedsiębiorstwa
z wieloletnią tradycją i znaczącymi udziała-
mi rynkowymi. Ocena zewnętrznej jednost-
ki certyfikującej pozwala wskazać przedsię-
biorstwa godne zaufania, których standardy
działania gwarantują solidność i pewność za-
wieranych transakcji oraz realizowanych
zleceń.

Laureaci tegorocznej edycji konkursu
Firma Roku 2012 zostali wyłonieni z uwzględ-
nieniem takich kryteriów, jak wkład w rozwój
rynku branżowego oraz uzyskane wyróżnie-
nia. Do kluczowych czynników weryfikujących
zgłoszone podmioty należały rekomendacje
partnerów handlowych, wyniki badań mar-
ketingowych oraz raporty inspektorów wo-
jewódzkich.

Certyfikaty „Firma Roku” to nie jedyny
program branżowy realizowany przez Cen-
tralne Biuro Certyfikacji Krajowej. – Aktu-
alnie trwa proces przyjmowania zgłoszeń

i nominacji do najbardziej elitarnego kon-
kursu CBCK, adresowanego do firm z seg-
mentu dóbr luksusowych. Statuetka Polish
Exclusive to prestiżowe wyróżnienie, przy-
znawane najlepszym polskim markom oraz
najlepszym markom zagranicznym dostęp-
nym w Polsce – informuje Marcin Andrze-
jewski, dyrektor programowy CBCK. – Na-
gradzamy produkty i usługi najwyższej ja-
kości, spełniające oczekiwania najbardziej
wymagających konsumentów. Nagroda jest
przyznawana w dwóch kategoriach Eksklu-
zywna Polska Marka oraz Ekskluzywna
Zagraniczna Marka dostępna na polskim
rynku – dodaje. 

Statuetka Polish Exclusive podkreśla po-
zycję firmy i jej osiągnięcia, stając się sku-
tecznym narzędziem marketingowym, a kon-
sumentom daje gwarancję dobrego wyboru.
Ze względu na elitarność wyróżnienia Polish
Exclusive kapituła Centralnego Biura Certy-
fikacji Krajowej przewidziała w tegorocznej
edycji przyznanie zaledwie kilku statuetek. Fi-
nał konkursu i rozdanie nagród odbędzie się
podczas finałowej gali w styczniu 2013 roku.
Więcej informacji o konkursie Polish Exclu-
sive na www.certyfikacjakrajowa.pl �
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Nagrodzono 
najlepszych w biznesie
Certyfikaty Firma Roku 2012 rozdano we wrześniu podczas uroczystej gali w Warszawie

FIRMA ROKU

• Aqva – System Zofia Guzowska
• Befaszczot Sp. z o.o.
• Centrum WITEK
• EMKO Sp. z o.o. w Zbiersku
• Ever Grupa Sp. z o.o.
• Fabryka Cukierków Pszczółka
• Justart Irena Potomska-Głydziak
• Klinika Handsome Men
• Krakowskie Zakłady Automatyki
• Marinex International Sp. z o.o.
• Milex Sp. z o.o.
• Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska 

Jasienica Rosielna
• Olimp Laboratories Sp. z o.o.
• Personnel Solutions Sp. z o.o.
• PHZ Baltimex Telecom Tomasz Mikołaj 

Joachimiak
• Pośrednictwo Finansowe „Kredyty Chwilówki”
• Power Sport
• PPHU Alles Alicja Wojciechowska
• PPHU Patrycja & Paweł  Rydzyk Zofia
• Procreate Sp z. o.o.
• PXF Lighting
• Samodzielny Zespół Publicznych 

Zakładów Lecznictwa 
Otwartego Warszawa Bemowo

• Społeczna Akademia Nauk
• Spółdzielnia „Grzybek Łosicki”
• Stara Mydlarnia S.C.
• Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji 

Bytom
• Zakład Produkcyjno-Handlowy Stopex

Firma Roku 2012 w kategorii 
Firma Szkoleniowa:
• APEXnet Centrum Szkoleń Administracji 

Publicznej
• AP Edukacja Sp. z o.o.
• Doskam Sp.z o.o.
• Gamma D. Didiuk i M. Wasilewski Sp. j.
• Inprogress Sp. z o.o. 
• Nowe Motywacje Sp. z o.o.

Firma Roku 2012 w kategorii 
Gospodarstwo Agroturystyczne:
• Agro_Ranczo Dariusz Jasiniak
• Dziki Zachód Centrum Rozrywki
• Willa u Marty Marta Miejska

Firma Roku 2012 w kategorii 
Biuro Podróży:
• Best Reisen Group Sp. z o.o.

Firma Roku 2012 w kategorii 
Biuro Rachunkowe:
• Gierusz i Wspólnicy Biuro Rachunkowe Sp.z o.o.

Firma Roku 2012 w kategorii Call Center:
• Europe Calling Sp.z o.o. 

Firma Roku 2012 w kategorii 
Firma Audytorska:
• Kancelaria Audytorska Dudek i Partnerzy 

Biegli Rewidenci

Firma Roku 2012 w kategorii 
Sala Bankietowa:
• Villa Caprice Restauracja

Firma Roku 2012 w kategorii 
Sklep Internetowy:
• HOPPE Jakub Hoppe myin.pl
• Robson Robert Kosicki

Firma Roku 2012 w kategorii 
Sprzęt Rehabilitacyjny:
• Vigget

Firma Roku 2012 w kategorii Producent
sprzętu wodnego i Akcesoriów:
• Gunter Yacht Sp z o.o.

Laureaci konkursu Firma Roku 2012
w kat. Sprzęt Rehabilitacyjny

Lista laureatów konkursu Firma Roku 2012:

Fot. KASIA SAKS



Jak przekonują państwo do siebie klien-
tów i zyskują ich zaufanie?

JD: Kancelaria funkcjonuje od 1997
roku, w tym od 12 lat kierujemy nią z synem.
Lata przeprowadzanych szkoleń pozwoliły
zdobyć zaufanie słuchaczy, a to przełożyło się
na zaufanie jednostek gospodarczych. No-
watorskie podejście do wykonywania zawo-
du audytora oraz stosowanie nowoczesnych
systemów informatycznych wniósł do Kan-
celarii syn. To uzupełnianie się doświadcze-
nia i młodzieńczego entuzjazmu połączone
z indywidualnym i kompleksowym wsparciem
klienta zjednuje nam zleceniodawców.

Jakie aspekty uznaliby państwo za klu-
czowe w pracy audytora?

MD: Jako najistotniejsze atrybuty przy-
jęliśmy: aktualną wiedzę zawodową, umie-
jętność współpracy ze zleceniodawcą oraz
umiarkowaną cenę usługi. Kadra Kancelarii
to zespół biegłych rewidentów, ekspertów fi-
nansowo-księgowych, ekonomistów oraz
prawników, starających się sprostać oczeki-

waniom klientów. Współpraca ze zlecenio-
dawcami to aspekt niezmiernie ważny. Tego
nie da się nauczyć z podręczników. Właści-
ciele, zarząd oraz pracownicy firm muszą uzy-
skać przekonanie, że szanuje się ich pracę, zaś
wykonywane przez audytora czynności nie są
tylko wymogiem prawa, ale uwiarygodniają
rynkową pozycję firmy i osób nią kierujących.

JD: Dobrej współpracy nie należy mylić
z uległością wobec zleceniodawcy. Sporzą-
dzając stosowne dokumenty i opinie, audytor
winien zachować niezależność i obiektywizm.

Czy popyt na państwa usługi pozwala są-
dzić, że krajowy biznes dąży do przejrzystości
ekonomicznej?

MD: Skandale finansowe podważyły
nieco rangę i wiarygodność audytorów, i to
w skali globalnej. Trzeba z pokorą odrabiać
ten dystans. Rynek cechuje duża niestabilność,
szczególnie w warunkach kryzysu, stąd wia-
rygodności finansowej przedsiębiorstwa nie
da się tuszować. Biegły rewident, potwier-
dzając realność ekonomiczną jednostki, jako

osoba publicznego zaufania uwiarygodnia jej
pozycję na rynku.

JD: Niewystarczająca staranność two-
rzonego prawa i brak koniecznych działań, jak
np. brak aktualizacji wartości środków trwa-
łych od 17 lat, powodują, że termin „rzetel-
ny” traci swoją wartość. Postawiłbym tezę, że
im trudniej będzie firmom funkcjonować na
rynku, tym bardziej pomocna i doceniana bę-
dzie rzetelna wiedza biegłych rewidentów.

Rozmawiał Tomasz Rekowski

www.kancelaria-dudek.pl

Obiektywizm i niezależność
O czynnikach wpływających na jakość usług mówią Józef i Maksymilian 
Dudek z Kancelarii Audytorskiej Dudek i Partnerzy Biegli Rewidenci

Maksymilian i Józef Dudek

Jakie znaczenie dla pozycji firmy ma no-
woczesne podejście do biznesu, zastosowa-
nie innowacyjnych rozwiązań i działalność
w obrębie przyszłościowych gałęzi gospo-
darki?

– Innowacyjne rozwiązania w nowocze-
snym biznesie wpływają zarówno na działa-
nia firmy, jak i funkcjonowanie społeczności
lokalnej. Jeden z ważniejszych projektów re-
alizowanych przez spółkę stanowią prace geo-
logiczne pod nazwą „Rozpoznanie i udo-
kumentowanie zasobów wód termalnych
w utworach dolnej jury na terenie miejsco-
wości Trzęsacz”. Na realizację przedsię-
wzięcia pozyskaliśmy 3,4 mln zł dofinanso-

wania z NFOŚiGW. Odwiert geotermalny jest
bezpośrednio związany z planowaną inwe-
stycją budowy „Kompleksu Rehabilitacji i Re-
laksu Pałac Trzęsacz”, w ramach której po-
wstanie obiekt hotelowy wraz z aquaparkiem,
z całoroczną, bogatą ofertą wypoczynkową
i szkoleniową dla klientów indywidualnych,
grupowych i biznesowych.

Jak ważne w postrzeganiu firmy jako
rzetelnego partnera biznesowego są wyni-
ki finansowe i dynamika rozwoju, a z dru-
giej strony społeczna odpowiedzialność
biznesu?

– Polityka naszej spółki równorzędnie
traktuje wyniki finansowe, dynamikę rozwo-
ju oraz społeczną odpowiedzialność bizne-
su. Dynamiczny rozwój firmy połączony
z długofalową polityką działania zapewnia sta-
bilny grunt dla przyszłości przedsiębiorstwa,
a tym samym wpływa na rozwój społeczno-
ści lokalnej na różnych płaszczyznach. Dzię-
ki silnie zdywersyfikowanej działalności je-
steśmy w stanie wpłynąć na takie obszary, jak
rozwój inwestycyjny, rozwój turystyki, ochro-
na środowiska, rolnictwo, czy rozwój spo-

łeczności poprzez tworzenie nowych miejsc
pracy i szkolenia.

Z jakich osiągnięć są państwo szczegól-
nie dumni?

– Wszystkie działania podejmowane
przez spółkę Milex w sposób pośredni i bez-
pośredni wpływają na wiele płaszczyzn spo-
łecznych, od rozwoju jednostki po rozwój ca-
łej społeczności gminy i regionu. Na szcze-
gólne wyróżnienie zasługuje projekt związa-
ny z wykonaniem otworu geotermalnego
Trzęsacz GT-1, dzięki któremu możemy po-
zyskać energię przyjazną dla środowiska,
wykorzystywaną w ciepłownictwie, turystyce,
rekreacji czy rolnictwie. Działania proekolo-
giczne przyczyniają się do poprawy stanu śro-
dowiska naturalnego i stanowią wartość do-
daną przedsiębiorstwa, wpływając na jego wi-
zerunek. Przyjazna społeczeństwu i świado-
ma ekologicznie firma postrzegana jest przez
otoczenie jako solidny i odpowiedzialny
partner.

Rozmawiał Piotr Nowacki

www.milex.szczecin.pl

Więcej niż wyniki
Rozmowa z Kazimierzem Karapudą, prezesem Milex Sp. z o.o.

FIRMA ROKU
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Jak udało się państwu wypracować pio-
nierskie produkty, których poziom plasuje
je w rynkowej czołówce i co decyduje o nie-
zawodności filtrów GA do uzdatniania
wody?

– W oparciu o nasze inżynierskie przy-
gotowanie w dziedzinie uzdatniania wody
oraz 10-letnie doświadczenie w projektowa-
niu stacji uzdatniania wody, podjęliśmy się
sprostania oczekiwań bezradnych miesz-
kańców domów jednorodzinnych, których
zdrowie i mienie niszczało na skutek korzy-
stania z mocno zanieczyszczonych wód pol-
skich. Uruchomiliśmy produkcję profesjo-
nalnego filtra GA, opartą na własnych pa-
tentach, osiągając znaczny sukces i pozytywne
referencje klientów. Z biegiem lat unowo-
cześnialiśmy i rozszerzaliśmy zakres produkcji.

Co daje produktom z państwa oferty
przewagę nad filtrami konkurencji?

– Produkowane przez nas filtry GA do od-
żelaziania i odmanganiania wody oraz usu-
wania z niej zanieczyszczeń stałych, to pro-
dukty profesjonalne, odpowiednio zapro-
jektowane celem osiągnięcia doskonałej sku-

teczności oczyszczania i uzdatniania każdej,
nawet najbardziej zanieczyszczonej wody. Fil-
try GA – w odróżnieniu od konkurencyjnych
– nie pobierają energii elektrycznej. Zawierają
naturalne kwarcowo-dolomitowe, niezuży-
wające się złoża, do płukania których wyko-
rzystuje się niewielką ilość wody. Prosta ob-
sługa filtrów GA i zerowe koszty ich eksplo-

atacji dają naszym produktom ogromną
przewagę nad kosztownymi w eksploatacji fil-
trami innych firm.

W Polsce brakuje inżynierów specjalizu-
jących się w branży uzdatniania wody. Sprze-
dażą filtrów najczęściej zajmują się firmy han-
dlowe, które oferują klientom kosztowne
w eksploatacji filtry, często niedostosowane
do ich indywidualnych potrzeb.

Co jeszcze decyduje o sukcesie produktu
przedsiębiorstwa uznanego za Firmę Roku
2012?

– Dla naszej firmy uzdatnianie i oczysz-
czanie wody nie ma tajemnic. Swoją wiedzę
chętnie przekazujemy klientom. Sprzedajemy
bardzo dobre produkty, fachowo dobierając
je do indywidualnych potrzeb klienta. Jakość
naszych usług jest bardzo wysoka, co ma de-
cydujący wpływ na zadowolenie klienta.
Nasi wieloletni pracownicy są specjalistami
w dziedzinie uzdatniania wody.

Rozmawiał Piotr Danilczuk

www.aqvasystem.com.pl

Skuteczność i innowacyjność
Rozmowa z Zofią Guzowską, prezes firmy Aqva-System

Filtr GA do uzdatniania wody

Zarządzana przez panią firma istnieje od
ponad dziesięciu lat. Jak ewoluowała jej dzia-
łalność?

– Pomysł zbudowania zakładu piekarni-
czego powstawał w naszych umysłach od
dłuższego czasu, a realnych kształtów nabrał
w 2001 roku, kiedy to uruchomiliśmy pierw-
szą produkcję. Własny zakład pokazał, że po-
mysł założenia zakładu piekarniczego ufun-
dowanego na pryncypiach wspólnej, ro-
dzinnej pracy, poszanowaniu tradycji i bez-
względnej dbałości o jakość wypalił i do dziś
się sprawdza. Pomni na doświadczenia ro-
dzinne oraz wspomnienia smaku świeżego,
wiejskiego chleba, zapamiętanego z dzieciń-
stwa, postanowiliśmy sami rozpocząć wypiek
pieczywa według sprawdzonych receptur
przodków, z zachowaniem reguł przecho-
wywania w domowych annałach, w myśl tu-
tejszej tradycji.

Jakie czynniki pozwalają utrzymać kon-
kurencyjną pozycję na rynku?

– Pochodzimy z pięknej jurajskiej wsi
w gminie Klucze, byliśmy wychowywani w ro-
dzinnej kulturze, gdzie chleb traktowano z na-

bożnym szacunkiem. To sprawia, że dziś kul-
tywujemy wpojoną nam tradycję, a do wy-
pieku podchodzimy z zaangażowaniem i sta-
rannością, dalekimi masowej produkcji. W ten
sposób staramy się odtworzyć smak pieczy-
wa z rodzinnego domu i podzielić się nim
z naszymi klientami, którzy liczą na smacz-
ne, zdrowe i tradycyjne wyroby piekarnicze.
U nas na pewno znajdą szeroki wybór takich
wypieków, bo pochodzimy z rodziny od po-
koleń słynącej ze smakowitych chlebów, ciast
i kołaczy. Owocne okazało się także kon-
sekwentne budowanie przedsiębiorstwa
w oparciu o zasady chrześcijańskiej etyki pra-
cy, odznaczające się otwartością na kre-

atywne podejście pracowników do wykony-
wanych zadań, przy jednoczesnym zacho-
waniu wszelkich wymogów ekologii. Dzięki
tym elementom po 11 latach działalności
piekarnia w Kwaśniowie Górnym osiągnę-
ła wysoką stabilność i uznaną pozycję na
rynku.

Co decyduje o doskonałym smaku i ja-
kości państwa wyrobów?

– Wysoka jakość wyrobów, ściśle prze-
strzeganie receptur, używanie jedynie skład-
ników najwyższej próby – oto nieprzekraczalne
standardy produkcji, których ściśle prze-
strzegamy. To nasz atut, dzięki któremu pie-
karnia z Kwaśniowa wciąż zdobywa klientów
i pozyskuje nowe rynki zbytu. Do tego trze-
ba jeszcze dodać, że pracę wykonujemy „z ser-
cem”. Jest to możliwe, ponieważ kochamy to,
co robimy, a wymiernym efektem naszych sta-
rań są liczne wyróżnienia i nagrody, wśród któ-
rych honorowe miejsce zajmuje uznanie
klientów.

Rozmawiała Dorota Babkiewicz

www.patrycjaipawel.go3.pl

Wypieki od serca
Rozmowa z Zofią Rydzyk, właścicielką PPUH Patrycja & Paweł

Zofia Rydzyk z mężem
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Program WSBJ jest organizowany
w cyklu rocznym. W wyniku anali-
zy przedłożonej przez zgłoszone
firmy dokumentacji, przeprowa-

dzonego audytu jakościowego oraz opinii ryn-
kowych i wystawionych przez instytucje od-
powiedzialne za ochronę środowiska co roku
kapituła wyróżnia najlepsze przedsiębior-
stwa certyfikatami „Najwyższej Jakości”.
Laureaci to firmy, którym udaje się dowieść,
że w drodze do rozwoju stawiają na szeroko
rozumianą jakość i konsekwentnie dążą do
zrównoważonego rozwoju, co nie przecho-
dzi bez echa i nie pozostaje bez wpływu na
ich pozycję rynkową.

Decyzja o wyróżnieniu firm należy do eks-
pertów, którym przewodzi prof. dr hab. Wik-
tor Gabrusewicz z Uniwersytetu Ekono-
micznego w Poznaniu. Jest ona podejmowana
na podstawie złożonej oceny poziomu jako-
ści wyrobów i usług oferowanych przez zgło-
szone do udziału w konkursie przedsiębior-
stwa. W pierwszym etapie rozpatrywana jest
samoocena uczestników, zaś w drugim człon-
kowie kapituły mają okazję zapoznać się
z obiektywnymi wynikami audytu rynkowe-
go, służącego weryfikacji informacji zawar-
tych w załączonych dokumentach i samo-
dzielnie wypełnionych ankietach, co osta-
tecznie daje kapitule wystarczającą wiedzę
o poziomie reprezentowanym przez kandy-
datów i pozwala podjąć decyzję, kto najbar-
dziej zasługuje na status laureata i certyfikat
„Najwyższej jakości”.

Certyfikaty przyznawane przez WSBJ
stanowią dla firm cenne potwierdzenie jako-
ści, stąd są przez nie traktowane jako rynko-
wy wyróżnik oraz istotne wsparcie wizerun-
kowe, lecz jednocześnie wiążą się z odpowie-
dzialnością, bo przynależność do grona przed-
siębiorców uznanych za modelowy przykład
przestrzegania standardów i polityki jakości zo-
bowiązuje i motywuje do utrzymania wyso-
kiego – ocenionego w konkursie – poziomu.
Służy także budowaniu i umacnianiu pozycji
nie tylko w regionie i w skali kraju, lecz także
na rynkach europejskich, gdzie od czasu przy-
stąpienia do Unii, polska jakość ma otwartą
furtkę. – Ranga certyfikatu „Najwyższa Jakość”
znacznie wzrosła po przystąpieniu Polski do
Unii Europejskiej. W krajach Unii Europej-
skiej duży odsetek przedsiębiorstw (od 30 do

40 proc., w zależności od kraju) posiada
znak jakości. W Polsce liczba przedsiębiorstw,
które posiadają certyfikat jakości, jest relatywnie
niewielka w stosunku do liczby przedsię-
biorstw i nie przekracza kilku procent. Dlate-
go taki certyfikat jest niezbędny dla rozwoju
kontaktów handlowych z krajami Unii Euro-
pejskiej – mówi prof. Gabrusewicz.

W dobie dużej konkurencji każda firma
szuka sposobów, by się wyróżnić – dać za-
uważyć, poznać i przekonać konsumenta do
swoich usług lub wyrobów. Pomocą może być
certyfikat, który jest potwierdzeniem naj-
wyższej jakości przez ekspertów, a przy tym
cieszy się uznaniem w różnych środowi-
skach i mimo niewielkiego stażu ma swoją
rangę, o czym świadczy choćby patronat Mi-
nisterstwa Gospodarki i władz Poznania.
– Certyfikat „Najwyższej Jakości” ma więc
ważne znaczenie w identyfikacji firmy i za-

pewnieniu jej sukcesu rynkowego. Z kolei suk-
ces handlowy przekłada się na sukces finan-
sowy. Większa sprzedaż, często po wyż-
szych cenach i większej marży, przysparza
przedsiębiorstwom większego zysku, a ten
z kolei jest podstawą dalszego rozwoju przed-
siębiorstwa – podkreśla wartość i zasadność
programu przewodniczący kapituły. Jedno-
cześnie zaznacza, że kształtując jakość, firmy
muszą mieć na uwadze rosnące wymagania
rynkowe i podążać za ewoluującymi oczeki-
waniami konsumentów. – Zadowolenie klien-
tów staje się obecnie ważniejsze od własnego
interesu przedsiębiorstwa. Działanie na rzecz
zadowolenia klientów sprawia, że jakość pro-
duktów powinna być adekwatna do oczeki-
wań, możliwości finansowych klientów
i ukształtowanych wzorców konsumpcji. Dla-
tego nie zawsze działania przedsiębiorstw
muszą być nastawione na najwyższą jakość

Modelowe przykłady
Wielkopolskie Stowarzyszenie Badań nad Jakością od 3 lat przeprowadza program
certyfikacyjny „Najwyższa Jakość”, którego integralną częścią jest konkurs objęty 
patronatem Ministerstwa Gospodarki i prezydenta miasta Poznania. Laureaci 
zyskują nie tylko prestiż i potwierdzenie najwyższej jakości, lecz także cenne 
narzędzie pomagające zdobyć przewagę rynkową i poprawić wyniki

CERTYFIKAT „NAJWYŻSZA JAKOŚĆ”

Certyfikatem uhonorowano SZPZLO Warszawa Praga-Północ

Certyfikaty przyznawane przez WSBJ stanowią 
dla firm cenne potwierdzenie jakości, lecz 
jednocześnie wiążą się z odpowiedzialnością, 
bo przynależność do grona przedsiębiorców 
uznanych za modelowy przykład przestrzegania
standardów i polityki jakości zobowiązuje
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w sensie bezwzględnym. Chodzi raczej o ja-
kość relatywną, dostosowaną do oczekiwań
poszczególnych grup odbiorców – tłumaczy.

Firmy, które najlepiej radzą sobie z kre-
owaniem i utrzymywaniem jakości na po-
ziomie oczekiwań klientów, poznaliśmy 13

września, kiedy to w Pałacu Biedrusko pod Po-
znaniem ogłoszono listę laureatów i wręczono
certyfikaty „Najwyższej Jakości” w III edycji
konkursu. Oprócz certyfikatów „Najwyższa
jakość”, podczas uroczystości z udziałem
przedstawicieli samorządu terytorialnego i go-

spodarczego oraz środowisk naukowych,
wręczono też wyróżnienia dla Menadżerów
Najwyższej Jakości oraz nagrody Ikar Biznesu,
przyznane wspólnie z redakcją Magazynu Sa-
morządu Gospodarczego „Biznes Wielko-
polska”. �

Laureaci konkursu Najwyższa
Jakość 2012:

• BOLSIUS Sp. z o.o.
• Holding – Zremb Gorzów SA
• KUHN Maszyny Rolnicze Sp. z o.o.
• WZ Eurocopert Sp. z o.o.
• BIOZYM
• Zespół Pałacowo-Parkowy BIEDRUSKO
• POL-GLASS SJ
• Poznańskie Zakłady Zielarskie 

HERBAPOL SA
• DURASAN SA
• TFP Sp. z o.o.
• P.W. Foliarex Sp. z o.o.
• SELLANA Sp. z o.o., SK
• Elektro-Ton Sp. z o.o.
• Matbud Systemy Ppoż Sp. z o.o.
• JAK-TOM Sp. z o.o.
• Gazobudowa Poznań Sp. z o.o.
• Solvadis Polska Sp. z o.o.
• ENEOS Sp. z o.o.
• DZ Bank Polska SA
• LINTELI Sp. z o.o.
• BHU SA
• Browar Koreb Marek Kaczorowski

SZPZLO świadczy usługi medyczne
w zakresie podstawowej opieki zdro-
wotnej, opieki specjalistycznej, noc-
nej i świątecznej opieki zdrowotnej

oraz transportu sanitarnego i diagnostyki.
Wszystkim, którzy powierzą swoje zdrowie
personelowi medycznemu ZOZ-u, zespół
przychodni zapewnia kompleksowe usługi
ambulatoryjne oraz działania profilaktyczne.
Ponadto w ramach promocji zdrowia pla-
cówki współpracują ze środowiskiem lokal-
nym, propagując zdrowy styl życia dla całej
rodziny, co wpisuje się w politykę ZOZ-u i ści-
śle wiąże się z przynależnością do Polskiej
i Europejskiej Sieci Szpitali Promujących
Zdrowie.

Profesjonalny poziom opieki i oferowa-
nych świadczeń zapewnia zatrudniony per-
sonel, którego wyróżnikiem są wysokie kom-
petencje zawodowe i duże zaangażowanie
w wykonywaną na co dzień pracę na rzecz pa-
cjentów. Odpowiednio dobrany zespół po-

zwala z powodzeniem realizować wyznaczoną
misję oraz odnosić sukcesy w zakresie syste-
matycznego doskonalenia wdrożonych sys-
temów jakości. O poważnym podejściu do
spraw jakości świadczy fakt, iż w 2004 roku
SZPZLO Warszawa Praga-Północ jako
pierwszy w Polsce publiczny zakład lecznic-
twa otwartego uzyskał certyfikat jakości ISO

9001, a dodatkowo legitymuje się Certyfika-
tem Akredytacyjnym.

O skuteczności podejmowanych działań
najlepiej świadczą uzyskane przez ZOZ
w ostatnich latach nagrody, m.in. wyróżnie-
nie i dwukrotne I miejsce w ogólnopolskim
konkursie Perły Medycyny, I miejsce zajmo-
wane w kolejnych latach w Programie Pro-
mocji Rozwoju Przedsiębiorczości Mazow-
sze XXI, wyróżnienie w Konkursie Mazo-
wiecka Firma Roku 2007, godło promocyjne
„Teraz Polska”, EuroCertyfikat 2010. Ponadto
w 2010 roku marszałek województwa ma-
zowieckiego przyznał SZPZLO medal „Pro
Masovia” za wybitne zasługi. Ostatnie wy-
różnienia to Certyfikat Najwyższej Jakości
w Medycynie przyznany przez Wielkopolskie
Stowarzyszenie Badań nad Jakością oraz in-
dywidualne wyróżnienie „Menedżer Naj-
wyższej Jakości” dla dyrektora SZPZLO.

www.szpzlo.pl

Alina Chraboł-Sura, dyrektor SZPZLO

Lecznictwo na poziomie
W strukturach Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów 
Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga-Północ funkcjonuje 
5 przychodni na terenie Pragi Północ i Targówka

Certyfikatem „Najwyższa Jakość”
uhonorowano TFP Sp. z o.o.

Laureatem konkursu został Holding
– Zremb Gorzów SA

�
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Spośród wszystkich kandydatów ubie-
gających się o zwycięstwo w kon-
kursie i związaną z nim promocję
w 16. edycji rywalizacji o statuetkę

Granitowego Tulipana za 2011 rok 25-oso-
bowa kapituła pod przewodnictwem Janusza
Kalotki, prezesa Izby Przemysłowo-Han-
dlowej Ziemi Radomskiej, wybrała laureatów
w sześciu kategoriach.

Wyniki konkursu, objętego patronatem
honorowym wojewody mazowieckiego, mar-
szałka województwa mazowieckiego, prezy-
denta Radomia i prezesa Krajowej Izby Go-
spodarczej, ogłoszono w Sali Koncertowej
Urzędu Miejskiego w Radomiu, gdzie licznie

przybyli przedsiębiorcy, samorządowcy oraz
przedstawiciele otoczenia biznesu, wśród
których znaleźli się m.in. prezes Krajowej Izby
Gospodarczej Andrzej Arendarski, wice-
marszałek województwa mazowieckiego Le-
szek Ruszczyk oraz wicewojewoda mazo-
wiecki Dariusz Piątek.

Dodatkowo przyznano 2 nagrody spe-
cjalne spoza dziedziny gospodarki. Trafiły one
do Marka Golki, profesora fizyki z Gimna-
zjum Państwowego nr 5 w Radomiu, który zo-
stał doceniony za popularyzację fizyki, wy-
chowanie młodzieży i przygotowanie setek
olimpijczyków, oraz wywodzącego się z Ra-
domia zespołu IRA za całokształt pracy ar-

tystycznej w roku 25-lecia działalności. Po ofi-
cjalnej części gali i ceremonii wręczenia na-
gród występ grupy IRA uświetnił wieczorną
uroczystość, a aplauz publiczności i gromkie
brawa nie pozostawiały wątpliwości, że przy-
padł gościom do gustu.

Zgodnie z założeniami konkursu, nomi-
nowane i zwycięskie firmy zostały docenio-
ne za wkład w rozwój regionu radomskiego,
wzrost konkurencyjności oraz ożywienie go-
spodarcze. Ich zasługą jest nie tylko upo-
wszechnianie profesjonalizmu i dobrych
praktyk w dziedzinie zarządzania, lecz tak-
że wprowadzaniu nowoczesnych technolo-
gii, bo – jak podkreślano podczas gali – wła-
śnie zaangażowanie w rozwój myśli techno-
logicznej oraz innowacyjności jest jednym
z kluczowych wyznaczników sukcesu i roz-
woju, również regionu radomskiego. Wybo-
ru laureatów dokonała kapituła, złożona
z przedstawicieli zarządu Izby Przemysłowo-
Handlowej Ziemi Radomskiej, administracji
państwowej, samorządu terytorialnego i go-
spodarczego, banków, firm ubezpieczenio-
wych, sponsorów konkursu, której członko-
wie przyjęli podziękowania za docenianie sta-
rań władz samorządowych najskuteczniej po-
zyskujących środki ze źródeł zewnętrznych
oraz umiejętnie zachęcających inwestorów do
rozwoju działalności na obszarze ziemi ra-
domskiej.

Oprócz entuzjastycznie przyjętego kon-
certu zespołu IRA atrakcją wieczoru było
otwarcie wystawy „Prywaciarze – początki pol-
skiej mikroprzedsiębiorczości”, przybliżają-
cej historię polskiej mikroprzedsiębiorczości,
a zarazem zwracającej uwagę na problemy
najmniejszych firm. Prezentacja 23 fotogra-
fii przedsiębiorców nazywanych kiedyś po-
gardliwie przez władzę „prywaciarzami” lub
„badylarzami”, oraz dokumentów ilustrują-
cych politykę zwalczania tego segmentu go-
spodarki przez władzę ludową ma również na
celu uświadomienie roli mikroprzedsiębior-
czości i zmianę wizerunku tej grupy. Wysta-
wa została przygotowana przez Akademię Li-
derów Innowacji i Przedsiębiorczości Funda-
cji dr. Bogusława Federa we współpracy
z ośrodkiem Karta. �
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Razem na rzecz 
ziemi radomskiej
Po raz 16. Izba Przemysłowo-Handlowa Ziemi Radomskiej zorganizowała Galę 
Biznesu Ziemi Radomskiej, podczas której oficjalnie rozstrzygnięto kolejną edycję
konkursu o Nagrodę Gospodarczą Granitowego Tulipana, skierowanego do firm, 
których działalność przynosi rynkowy sukces, niezależnie od jej profilu i zakresu, 
oraz samorządów, które stwarzają im odpowiednie warunki do rozwoju

GRANITOWE TULIPANY

Laureaci edycji XVI edycji konkursu o Nagrodę Gospodarczą 
Granitowego Tulipana

kategoria firma roku

firma mikro: ALEXANDRA Małgorzata Kaczmarczyk EXPELOS Centrum fotodepilacji 
i fotoodmładzania
firma mała: SORTER SC
firma średnia: MAR-ROM Marian Janiszek i Wspólnicy SJ

kategoria efektywna firma państwowa lub samorządowa: REWITALIZACJA Sp. z o.o.

kategoria produkt roku: maszyna sortująca owoce lub warzywa CUP 1-8L firmy SORTER SC

kategoria inwestycja roku

inwestycja technologiczna: Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Radomiu firmy PPUH
RADKOM Sp. z o.o.
inwestycja infrastrukturalna: „Galeria Słoneczna” firmy Poland Business Park

kategoria gmina roku: Urząd Gminy w Kowali

kategoria przyjazny dla biznesu: Urząd Miasta Pionki

Zgodnie z założeniami konkursu, nominowane 
i zwycięskie firmy zostały docenione za wkład 
w rozwój regionu radomskiego, wzrost 
konkurencyjności oraz ożywienie gospodarcze. 
Ich zasługą jest nie tylko upowszechnianie 
profesjonalizmu i dobrych praktyk w dziedzinie
zarządzania, lecz także wprowadzaniu 
nowoczesnych technologii



Marian Janiszek i Wspólnicy Sp.J. 
MAR-ROM
26-505 Orońsko, Dobrut 18 B
tel. (48) 618 41 91, faks (48) 618 42 55
e-mail: biuro@marrom.pl, www.marrom.pl

� Nowoczesna linia technologiczna
naszej rozlewni gazu pozwala zapewnić 
klientom stałe, nieustanne dostawy 
produktu najwyższej jakości.

� Termozgrzewalna plomba z logo naszej 
firmy gwarantuje bezpieczeństwo 
i komfort użytkownika butli.

� Nasza baza transportowa i doświadczeni
pracownicy są do Państwa ciągłej 
dyspozycji.

� Zapraszamy do współpracy firmy oraz 
osoby prywatne

Oferujemy:

Dostawy gazu płynnego propan, 
propan-butan
• „Luzem” do stacji LPG oraz celów 

grzewczych i przemysłowych
• W butlach od 0,5 kg do 33 kg (również 

do wózków widłowych)
Sprzedaż hurtowa paliw

Wykonujemy:
• Kompleksowa budowa stacji LPG ze 

zbiornikami naziemnymi i podziemnymi
• Budowa przemysłowych i przydomowych 

grzewczych instalacji zbiornikowych
• Kompleksowe rewizje z próbą ciśnieniową 

zbiorników gazowych
• Serwis instalacji i urządzeń gazowych
• Przeglądy i próby ciśnieniowe 

zaworów bezpieczeństwa
• Dzierżawa zbiorników 

gazowych

NOWOCZESNA ROZLEWNIA GAZU Z TERMINALEM PRZEŁADUNKOWYM 
W RADOMIU  ul. Tokarska 3, tel (48) 332 94 90 faks (48) 332 09 10



Od 11 do 14 września przedstawi-
ciele branży energetycznej mieli
wyjątkową okazję zaprezentowa-
nia się od najlepszej strony na tle

konkurencji, podpatrzenia technologicznych
nowinek i przyszłościowych rozwiązań, wresz-
cie uczestnictwa w szeregu debat, seminariów
i konferencji, będących doskonałym pretek-
stem do zapoznania się z kierunkami rozwoju
energetyki, prześledzenia trendów rynko-
wych i wspólnego podjęcia próby odpowie-
dzi na pytanie, jak radzić sobie z napotyka-

nymi problemami, które hamują rozwój
przedsiębiorczości w dziedzinie energetyki.

Zainteresowanie wciąż rośnie
Na ponad 30 tys. mkw. powierzchni eks-

pozycyjnej swoją ofertę przedstawiło podczas
tegorocznych targów ENERGETAB aż 713
wystawców z Europy, Azji, Ameryki, w tym
większość międzynarodowych koncernów
dostarczających produkty dla krajowej ener-
getyki. Nie zawiedli również goście, którzy
z zainteresowaniem wędrowali między sto-

iskami, przyglądając się nowoczesnym ma-
szynom, urządzeniom i materiałom służącym
zwiększeniu efektywności wytwarzania ener-
gii elektrycznej oraz niezawodności jej prze-
syłu. Różnorodność prezentowanych pro-
duktów i usług była ogromna, a zarazem da-
jąca wachlarz możliwości. Można było za-
poznać się z systemami nadzoru, pomiarów
i zabezpieczeń, obejrzeć pojazdy specjali-
styczne dla energetyki, agregaty prądotwór-
cze i urządzenia UPS, a także przyjrzeć się
z bliska i zasięgnąć u źródła szczegółowych

24 Fakty

Rekordowy jubileusz 
z energią w roli głównej
Jubileuszowa, 25. edycja Międzynarodowych Energetycznych Targów 
Bielskich ENERGETAB 2012, jak zwykle obfitujących w wydarzenia towarzyszące 
i dyskusje na wysokim poziomie merytorycznym, po raz kolejny zgromadziła 
rekordową liczbę wystawców.  Równie duże zainteresowanie spotkanie branżowe
wzbudziło wśród osób spoza środowiska

TARGI ENERGETAB

�
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C & C produkuje od 22 lat modułowe, cyfrowe urządzenia: zabezpieczeniowe, regulujące, re-
jestrujące i służące do sterowania pól WN i ŚN stacji elektroenergetycznych i do współpracy
z różnymi systemami nadzoru pracy sieci. Produkujemy Kompleksowy System Zabezpieczeń
dla stacji elektroenergetyczej WN/ŚN jako jedyna firma krajowa. Wszystkie patenty, rozwią-
zania konstrukcyjne sprzętowe i programowe stosowane w naszych urządzeniach powstały
w naszej firmie i są wyłączną własnością naszej firmy.

Oferowane urządzenia i usługi:
� terminale zabezpieczeniowe WN – UTXvZRP, UTXvZ, UTXvRP, UTXvD/S
� zabezpieczenie szyn zbiorczych – UTXvMSZ
� zabezpieczenie rezerwy wyłącznikowej – UTXvLRW
� terminale zabezpieczeniowe SN – UTXvL, UTXvP, UTXvSZR
� zabezpieczenia różnicowoprądowe transformatorów – UTXvTR2,3,4
� zabezpieczenie autonomiczne – UTXvA 
� stacyjne systemy zakłóceń dla SE 400/220/110/SN kV – ARCHI 9000 
� regulatory napięć i mocy biernej – UTXvRNT2,3, UTXvRNTQ2,3
� rejestratory zakłóceń sieciowych – ARCHI 900
� rejestratory jakości energii elektrycznej – ARCHI LGU EQ
� rejestratory zdarzeń, centralne sygnalizacje – CSS 4E
� koncentratory telemechaniki i SsiN – XSERWERY
� oprogramowanie systemowe, sterujące i komunikacyjne – DNP 3.0, XMD-CCbus, 

IEC 61850, IEC 870-5-103, CANBUS, P802.x, TCP/IP.

Oferujemy również: Cyfrowe Testery Zabezpieczeń KINGSINE i wskaźniki przepływu prądu
zwarciowego Nortroll.

W konkursie organizowanym w ramach Międzynarodowych Energetycznych Targów Bielskich
ENERGETAB 2011 zostaliśmy uhonorowani za Kompleksowy System Zabezpieczeń, a rok
później, podczas targów ENERGETAB 2012, otrzymaliśmy Statuetkę PSE „Energia w Do-
brych Rękach” za Cyfrowy System Rejestracji ARCHI 9000.

COMPUTERS & CONTROL Sp. j.
ul. Hutnicza 10, 40-241 KATOWICE
tel. (32) 204 25 28, fax (32) 204 25 31
cc.biuro@candc.pl

www.candc.pl
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informacji na temat dostępnych na rynku rozdzielnic, kabli, przewodów,
specjalistycznych aparatów, stacji transformatorowych, masztów oświe-
tleniowych.

Producenci i dostawcy oświetlenia promowali także najnowsze
rozwiązania z diodami LED i innowacyjne produkty zgłoszone do
konkursu targowego, z których najlepsze noty uzyskał nagrodzony
Pucharem Ministra Gospodarki osprzęt do przewodów HTLS fir-
my BELOS-PLP, pokonując prawie 80 innych kandydatów. W za-

prezentowanej ofercie ekspozycyjnej znalazły się też wyroby wyko-
rzystujące energię z odnawialnych źródeł, takie jak: kolektory słoneczne,
małe elektrownie wiatrowe, ogniwa fotowoltaiczne.

Bieżące sprawy na językach
Kolejną liczną grupę uczestników targów stanowili eksperci bran-

żowi, którzy podzielili się z chętnymi swoją wiedzą, najnowszymi osią-
gnięciami i dylematami odnośnie przyszłości elektroenergetyki, pro-
wokując do zabrania głosu i podjęcia efektywnej dyskusji.  Ważnym
ogniwem eksperckich debat i spotkań byli przedsiębiorcy odpowie-
dzialni za stan i jakość inwestycji oraz modernizacji w polskiej ener-
getyce. Jednym z kluczowych wydarzeń odbywających się w ramach
targów ENERGETAB 2012 była konferencja poświęcona problematyce
rozwoju elektroenergetycznych sieci przesyłowych i dystrybucyjnych,
z uwzględnieniem potrzeby rozbudowy i modernizacji sieci w kon-
tekście uwarunkowań technicznych i prawno-organizacyjnych, ogra-
niczających rozwój w tej dziedzinie. Do problemów lokalizacyjnych,
technicznych i finansowych, jakie stają przed inwestycjami w ener-
getyce, powodując zagrożenie dla niezawodności dostaw energii elek-
trycznej oraz możliwości podłączania nowych źródeł, odnieśli się m.in.
eksperci z PSE Operator, TAURON Dystrybucja i PTPiREE. Edward
Słoma z Departamentu Energetyki Ministerstwa Gospodarki omó-
wił stan zaawansowania prac nad nowymi ustawami (tzw. trójpakiem
energetycznym) oraz postęp prac związanych z ustawą o tzw. kory-
tarzach przesyłowych. Oprócz omówienia barier dla procesów in-
westycyjnych w infrastrukturę sieciową i projektów zmian w sferze ure-
gulowań prawnych umożliwiających rozwój infrastruktury liniowej
był również czas na dyskusje wokół kwestii, jakie pojawiły się w wy-
głoszonych referatach.

Druga debata ekspercka skupiała się na problemach związanych
z energetyką jądrową. Seminarium zorganizowane przez Stowa-
rzyszenie Ekologów na Rzecz Energii Nuklearnej SEREN Polska,
Centralny Ośrodek Szkolenia i Wydawnictw oraz SEP stanowiło pró-
bę wypracowanie odpowiedzi na przynajmniej niektóre z licznych
pytań i obaw, jakie nurtują społeczeństwo w kontekście przyszło-
ści energetyki jądrowej w krajowych warunkach. Warto zwrócić uwa-
gę również na konferencję zatytułowaną „Nowoczesne metody eks-
ploatacji elektroenergetycznych sieci przesyłowych i dystrybucyj-
nych”, którą zorganizował bielsko-bialski oddział Stowarzyszenia
Elektryków Polskich we współpracy z oddziałami w Szczecinie i War-
szawie. Wystąpienia prelegentów poruszały zagadnienia związane

TARGI ENERGETAB

Nasze kluczowe produkty – sterowniki polowe MUPASZ 710 i MUPASZ 710 PLUS – pozwalają
na wyeliminowanie kosztownych wolnostojących analizatorów i sprzyjają upowszechnieniu
kontroli jakości energii w każdym miejscu sieci energetycznej. Rozwiązania te są możliwe,
dzięki zintegrowaniu w jednym urządzeniu: automatyki, sterowania, ponad 120 typów za-
bezpieczeń (w tym łukochronnych), rejestratora zdarzeń i zakłóceń, rejestratora wartości kry-
terialnych, logiki programowalnej, diagnostyki wyłącznika oraz analizatora jakości energii.

Instytut Tele- i Radiotechniczny
03-450 Warszawa, ul. Ratuszowa 11
tel. +48 22 619 22 41, fax +48 22 619 29 47
www.itr.org.pl

dbamy o bezpieczeństwo energetyczne od lat

�



MASCHEK ESM-100

• Izotropowy i ciągły pomiar RMS 
trzech składowych elektrycznych 
i trzech składowych magnetycznych.

• Składowa H jest mierzona, nie jest wyliczana.

• Gwarantowany pomiar ciągły do 75 godzin.

• Przyjazne oprogramowanie do wizualizacji 
i sterowania.

• Dodatkowy moduł oprogramowania 
umożliwiający wizualizację 3D pola E i H.

• 6-kanałowy moduł analizy FTT pola E i H.

• Programowa funkcja oscyloskopu do 100kHz.

• Dodatkowy moduł odczytu współrzędnych GPS.

• Możliwość łatwego wyprowadzenia mierzonych 
wartości jako sygnał analogowy.

• Jednoczesne wskazanie na wyświetlaczu obu 
składowych E i H.

Moduł FFT

ESM-100 umożliwia przeprowadzenie analizy widmowej (FFT – Fast Fourier
Transformation). Wyniki FFT można wyświetlać i zapisywać na PC lub prze-
chowywać w pamięci ESM-100 (bez PC). Dane wysłane do komputera,
mogą zostać wyświetlone na pomocą oprogramowania ESM-100 GRAPH.
Funkcja FFT jest niezależna od pomiarów wartości szczytowej.

Oprogramowanie ESM-100 GRAPH

Miernik Maschek ESM-100 „jako
szczególnie wyróżniający się pro-
dukt prezentowany na targach
ENERGETAB 2012” doceniło jury
konkursu, przyznając mu brązowy
medal.

• Częstotliwość pomiarowa: 5 Hz..400 kHz
• Zakres: 1 nT..20 mT (pole magnetyczne) 

/0,1 V/m..100 kV/m (pole elektryczne)
• Dokładność: +/- 5% (dla przebiegów sinusoidalnych 

w zakresie: 30 nT..20 μT, 3 V/m..20 kV/m)

ASTAT Sp. z o.o.
ul. Dąbrowskiego 441, 60-451 Poznań, tel. 61 848 88 71, fax 61 848 82 76

e-mail: info@astat.com.pl, www.astat.com.pl
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z energooszczędnością eksploatacyjną, naj-
nowszymi rozwiązaniami konstrukcyjny-
mi urządzeń dystrybucji energii, metodami
wydłużenia żywotności transformatorów
i problematyce właściwych projektów i użyt-
kowaniu maszyn oraz napędów elektrycz-
nych. 

Choć głównym celem konferencji było
przedstawienie innowacyjnych rozwiązań
wpływających na podnoszenie poziomu eks-
ploatacji w energetyce, maksymalnego ogra-
niczania przerw w dostawach energii do od-
biorców i obniżania strat energii elektrycznej,
to w ramach spotkania przybliżono też syl-
wetkę Michała Doliwo-Dobrowolskiego – wy-
bitnego pioniera elektrotechniki i twórcy sys-
temu trójfazowego, w związku ze 150. rocz-
nicą jego urodzin przypadającą na 2012
rok. W ramach tej szczególnej konferencji wy-
brane innowacyjne firmy wyróżniono pła-
skorzeźbą Michała Doliwo-Dobrowolskiego
i listem gratulacyjnym Komitetu ds. Promo-
cji Osoby i Dzieła Michała Doliwo-Dobro-
wolskiego, zaś osoby szczególnie zasłużo-
ne – w oczach zarządu SEP – dla rozwoju
targów ENERGETAB otrzymały medale
M. Doliwo-Dobrowolskiego.

Targi na poziomie
Wysoki poziom merytoryczny debat od

lat towarzyszących bielskim targom zapew-
nia stały udział i zaangażowanie w przygo-
towanie programu partnerów doskonale
znających branżę i zakres problemów wartych
poruszenia na forum. Do grona instytucji, któ-
re systematycznie włączają się w tok przy-
gotowań i dyskusji, należą: Stowarzyszenie
Elektryków Polskich, Polskie Towarzystwo
Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej oraz
Grupa TAURON Polska Energia SA. Ponadto
ranga i uznanie dla targów znajdują po-
twierdzenie w patronacie honorowym, któ-
rego udzielają imprezie minister gospodar-
ki, prezes Stowarzyszenia Elektryków Pol-
skich, prezes Polskiego Towarzystwa Przesyłu
i Rozdziału Energii Elektrycznej i prezydent
Bielska-Białej.

W ramach jubileuszowej edycji targów
ENERGETAB, związanych z obchodami
150. rocznicy urodzin Michała Doliwo-Do-
browolskiego, zorganizowano dwie okolicz-
nościowe wystawy. Pierwsza była poświęco-
na pionierowi elektrotechniki i jego wkłado-
wi w rozwój dziedziny, natomiast druga
ukazywała historię i rozwój targów, po-
cząwszy od małej giełdy wynalazczości, któ-
ra ewoluowała do statusu wiodących imprez
targowych w kraju. Ponadto atrakcją pro-
gramu były, zorganizowane przez wydawcę
czasopisma „Fachowy Elektryk”, mistrzostwa
Polski elektryków instalatorów, których zma-
gania w szybkim a zarazem precyzyjnym wy-
konywaniu instalacji elektrycznych w bu-
downictwie wzbudzały wiele emocji. Trudno
się dziwić zaciętej rywalizacji – na zwycięzcę
konkursu czekało 30 tys. zł. �
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Puchar Ministra Gospodarki: 
• BELOS-PLP SA – za osprzęt 

do przewodów HTLS
Puchar Prezesa Polskiego Towarzystwa
Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej:
• Instytut Energetyki – Zakład 

Doświadczalny w Białymstoku 
– za rozłącznik napowietrzny SN 
typu SRNkp-24/400 z napędem 
elektromechanicznym

Statuetka „energia w dobrych rękach”
• PSE – Operator SA – COMPUTERS & 

CONTROL – za stacyjny system rejestracji 
zakłóceń ARCHI 9000

Medale 25. Międzynarodowych Energety-
cznych Targów Bielskich ENERGETAB
2012
Medal Złoty:
• ELEKTROBUDOWA SA Oddział Spółki 

Rynek Dystrybucji Energii
– za rozdzielnicę dwusystemową 
średniego napięcia typu D-12-2S 
dla I1s=72kA

Medal Srebrny:
• ATLAS Sp. z o.o. – za prefabrykowany 

betonowy budynek techniczny dla stacji 
elektroenergetycznej

Medal Brązowy:
• Maschek – za miernik pola ESM-100 

(zgłaszający: ASTAT Sp. z o.o.)

Medale PGE Energia Odnawialna SA:
Medal Złoty: 
• ZPUE SA – za rozproszony system odbioru 

energii z elektrowni fotowoltaicznej o mocy 
od 0,5 do 20 MW

Medal Srebrny:
• ABB Sp. z o.o. – za próżniowy 

zintegrowany wyłącznik SN typu 
eVD4S

Medal Brązowy:
• PPUH „HORUS-ENERGIA” Sp. z o.o.

– za biogazowy agregat kogeneracyjny typu 
HE-EC-99/129-MG99-B

Statuetka Izby Gospodarczej Energetyki 
i Ochrony Środowiska: 
• Instytut Automatyki Systemów 

Energetycznych Sp. z o.o. – za moduły 
wykonawcze wejść i wyjść analogowych 

PMA-3, PMB-8 i PMB-8s Systemu 
Automatyki MASTER

Statuetka Złotego „Volta” Polskiej Izby
Gospodarczej Elektrotechniki: 
• MAX Co., Ltd. – za drukarkę oznaczników 

LETATWIN LM-390A/PC CE (zgłaszający: 
ZAE ERGOM Sp. z o.o.)

Statuetka Polskiego Stowarzyszenia 
Elektroinstalacyjnego:
• OSPEL SA – za serię łączników i gniazd AS

Medal Prezesa SEP:
• Fabryka Przewodów Energetycznych SA

– za przewody elektroenergetyczne 
o małym zwisie TYP ACSS

Wyróżnienia Honorowe 
25. Międzynarodowych Energetycznych 
Targów Bielskich ENERGETAB 2012:
• Hawker Siddeley Switchgear Ltd, 

Elkomtech SA – za wyłącznik napowietrzny 
GVR Recloser (zgłaszający Zakład Obsługi 
Energetyki Sp. z o.o.)

• Instytut Tele-i Radiotechniczny
– za MUPASZ 710 plus

• APATOR SA – za RBK 00 pro – V 120
• Benning Power Electronics Sp. z o.o.

– za Solar TLS
• Ekofluid s.r.o. – za regenerację oleju 

transformatorowego z zastosowaniem 
technologii REOIL

• EL-JET Michał Kryściński – za SMO
• ELGO Lighting Industries SA – za liniowe 

źródła światła LED z wewnętrznym 
układem zasilającym, zasilane jedno- lub 
dwustronnie LEDstar T8

• Schneider Electric Energy Poland Sp. z o.o. 
– za MiCOM P111Enh

• Zakład Produkcyjny Aparatury 
Elektrycznej Sp. z o.o. – za zabezpieczenie
szyn zbiorczych i układ lokalnego 
rezerwowania wyłączników typu TSL-11

• Zakład Produkcji Sprzętu 
Oświetleniowego ROSA Stanisław Rosa 
– za produkt Rodzina ROSA LED

Puchar redakcji miesięcznika „Energetyka”
za aranżację stoiska: 
• MEDCOM Sp. z o.o.

Medale i wyróżnienia 25. Międzynarodowych Energetycznych Targów
Bielskich ENERGETAB 2012
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Misją firmy OSPEL jest dostar-
czenie wysokiej jakości osprzę-
tu elektroinstalacyjnego, który
zapewnia bezpieczne i łatwe

korzystanie z energii elektrycznej. Tak wy-
znaczony cel pozwala osiągać wieloletnie do-
świadczenie oraz specjalistyczna wiedza.
Dzięki otwartości na potrzeby rynku pra-
cownicy firmy wychodzą naprzeciw klientom
i z powodzeniem spełniają ich oczekiwana
Priorytetem zespołu jest ciągłe podnoszenie
jakości produktów oraz szukanie nowych roz-
wiązań konstrukcyjnych. Ciężka praca i rze-
telne podejście do biznesu czynią firmę nie-
zawodnym partnerem, który gwarantuje ela-
styczne podejście do każdego klienta oraz pro-
fesjonalną obsługę. Tak ukierunkowane dzia-
łania zmierzają do tego, by marka OSPEL
była synonimem profesjonalizmu.

Wieloletnie doświadczenie w produkcji
osprzętu elektroinstalacyjnego, sięgające po-
łowy XX wieku, w połączeniu z młodym, am-

bitnym i kreatywnym zespołem inżynierów,
pozwala spółce na wykorzystanie nowocze-
snych technologii do tworzenia zaawanso-
wanych technicznie, innowacyjnych produk-
tów, inspirowanych światowymi rozwiąza-
niami w dziedzinie designu. Wszystkie etapy
procesu produkcji są realizowane w struktu-

rach firmy, co pozwala na stałe kontrolowa-
nie jakości, od pomysłu na produkt aż po do-
starczenie go do klienta. Jest to możliwe dzię-
ki olbrzymim środkom inwestycyjnym prze-
znaczanym na rozwój biur konstrukcyjnych,
oprogramowanie, sprzęt komputerowy oraz
nowoczesny park maszynowy.

11 września podczas targów ENERGE-
TAB 2012 w Bielsku-Białej seria AS marki
OSPEL otrzymała statuetkę Polskiego Sto-
warzyszenia Elektroinstalacyjnego za naj-
bardziej wyróżniający się produkt. Nagro-
dzony produkt to nowa seria modułowa
wykonana z wysokiej jakości materiału, od-
pornego na zarysowania. To seria łączników
i gniazd podtynkowych dostępna w kolorze
białym i ecru. Stanowi połączenie dyna-
micznego wzornictwa z neutralną kolorysty-
ką, dzięki czemu sprawdzi się w każdym wnę-
trzu.

www.ospel.pl

Siła jakości i designu
Inwestycje w park maszynowy, ludzi i technologie pozwalają firmie 
OSPEL SA sprostać wymaganiom i oczekiwaniom, jakie musi 
spełniać nowoczesne, stale rozwijające się przedsiębiorstwo

Seria AS – OSPEL SA



Przed ostatnimi wyborami parlamentarnymi prezes Prawa i Sprawiedliwości Jaro-
sław Kaczyński udał się do osiedlowego sklepu, żeby wykazać jak za rządów Plat-
formy Obywatelskiej wzrosły ceny. Na tym tle powstała anegdota. Któryś z ochro-
niarzy zauważył, że w koszyku z zakupami są dwa wina, za które prezes nie zapłacił.

Zapytał więc, co to jest. Kaczyński odpowiedział, że to wina Tuska.
Wojciech Młynarski, który ciągle ma wyczulony słuch na społeczne problemy i ana-

chronizmy, napisał na ten temat wiersz:

Od dawna wiadomo, że Prawo i Sprawiedliwość modli się o kryzys, bo tylko w sytuacji,
gdy ludzie stracą nadzieję i cierpliwość, ma szansę dojść do władzy. Pan Bóg jakoś nie chce
tych modłów wysłuchać, bo mimo ogromnych zawirowań w światowej gospodarce, Polska
radzi sobie zupełnie nieźle. Wszyscy przedstawiciele PiS, gdy tylko stają przed kamerami te-
lewizji czy mikrofonami radiostacji mówią, że gabinet Tuska jest najgorszy w historii Polski
po roku 1989. Stało się to już na tyle nudne, że spora część rodaków posługuje się pilotem
telewizyjnym częściej niż poprzednio. Żeby uniknąć tej paranoi, trzeba się przełączać choć-
by na Discovery Chanel. Według klasycznej definicji takiej sytuacji psychicznej jest to stan,
gdy ktoś żyje w swoim wyimaginowanym świecie i nie dopuszcza do siebie myśli, że może
być inaczej, albo że ktoś ma inne poglądy.

– Przypominam wypowiedź Donalda Tuska – powiedział prezes Jarosław Kaczyński – „Mój
rząd jest jak Stadion Narodowy”. To wydarzenie ma charakter symboliczny. Pokazuje w spo-
sób iluminacyjny stan polskich organizacji, polskich instytucji. To trzeba widzieć także w per-
spektywie ofensywy ekonomicznej, którą ogłosił Donald Tusk. Proszę zwrócić uwagę, że mają
ją organizować ci sami ludzie i instytucje, które nie są w stanie przeprowadzić tak prostego przed-
sięwzięcia jak mecz piłki nożnej w deszczu. Mamy piłkarza u władzy i jednocześnie sytuację,
że meczu się nie da przeprowadzić. Słyszy się, że nie można zamknąć dachu stadionu przy desz-
czu, więc po co on jest? Do tego jest kwestia odprowadzania wody. Na najprostszych boiskach
istnieją tego rodzaju urządzenia. To pokazuje, co się u nas dzieje.

Co ma piernik do wiatraka? – chciałoby się zapytać. To że Stadion Narodowy nie za-
działał jak trzeba w chwili próby, nie oznacza, że po pierwsze jest źle skonstruowany i wy-
budowany, ani że rząd nie działa sprawnie. To są dwie odrębne sprawy. W żadnym kraju pre-
mier nie czuwa nad przebiegiem imprez sportowych, ani nad pogodą. PiS nie pomija jed-
nak najdrobniejszej nawet okazji, żeby się do Tuska przyczepić.

PiS jak zwykle dostał amoku i piany – czytamy na blogu Newsweek.pl. – Niezamknię-
ty dach nad Stadionem Narodowym. Trzeba z tym faktem powiązać Tuska, za wszelką cenę,
zgodnie z doktryną Kaczyńskiego: to wina Tuska. Po co zwoływać posiedzenie komisji spor-
tu, nie lepiej od razu powołać komisję śledczą? Idźcie na całość – Tusk przed Trybunał Sta-
nu. PiS-owcy nie odpuszczą dosłownie żadnej okazji, aby dokopać Tuskowi.

Nieco bardziej wstrzemięźliwy, ale także krytyczny, jest europoseł Paweł Kowal (PJN).
– Można coś powiedzieć raz, drugi czy trzeci – stwierdził. – Ale na permanentną indoktryna-
cję jesteśmy genetycznie odporni. Kto żył w PRL-u, wie dlaczego. I jak po raz 1456. słyszę, że
to wina Tuska, to nie myślę „ale jaka”, tylko widzę konia z pewnej bajki z mego dzieciństwa,
który chodził w kieracie i powtarzał „ale wieczorem będzie owies, ale wieczorem będzie owies”,
choć zawsze i tak dostawał siano. A pewnie nie tylko żelazny elektorat PiS-u czy SLD ma już
nieraz dość Tuska. I już by coś zmienił, już by wybrał kogoś innego. Ale nagle w telewizji ob-
jawią się Mariusz Błaszczak czy Adam Hofman, którzy znów zaczną udowadniać, że to, iż kro-
wy dają mniej mleka i linienie wielbłądów to wina Tuska. To jak tacy mają wejść do rządu, my-
śli elektorat, to już niech nadal wszystko będzie na Tuska. Według zasady Kazimierza Pawla-
ka z „Samych swoich”: Wróg, ale mój, swój, nasz – na własnej krwi wyhodowany! 

Kto więc wypije to wino zaprawione totalną krytyką bez argumentów? Dla mnie nie ule-
ga wątpliwości, że odbiorcy są tym coraz bardziej znużeni. Posłowie PiS otrzymują codziennie
przez telefony komórkowe dyspozycje, co mają mówić mediom na aktualne tematy. Widzi-
my, słyszymy i czytamy, że mówią w kółko to samo. Nie jest to na pewno dobry chwyt mar-
ketingowy. Jedni są tym znudzeni, inni wkurzeni. �
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Kto wypije to wino?
ZNAKI OSTRZEGAWCZE

Czesław Rychlewski

Pociąg spóźnił się do Buska – wina Tuska.
Podupada kurort Ustka – wina Tuska.
Groch się jakoś marnie łuska – wina Tuska.
W Totku ci nie wyszła szóstka – wina Tuska.
Zaszkodziła ci kapustka – wina Tuska.
Cioci Zosi siadła trzustka – wina Tuska.
W szczerym polu uschła brzózka – wina Tuska.
W gardle ci uwięzła kluska – wina Tuska.
Dyszel złamał się u wózka – wina Tuska.
Waza stłukła się etruska – wina Tuska.

Zimny deszczyk w oczy pluska – wina Tuska.
Gorzkie łzy ociera chustka – wina Tuska.
Połamała nóżki kózka – wina Tuska.
Księdzu z głowy spadła piuska – wina Tuska.
Polska to kolonia ruska – wina Tuska.
Na stadionach rąbanina – Tuska wina.
Spytasz mnie publiko moja, a cóż to za paranoja?
To katechizm jest prześliczny sporej partii politycznej.
A dlaczego Panie święty ten mój wierszyk nie ma puenty?
W miejsce puenty mgła i pustka – wina Tuska.



Polska polityka i życie publiczne przypomina mi telenowelę. Jest to serial fabularny,
taki jak emitowane w naszych stacjach telewizyjnych. Dotyczy trochę innych spraw,
ale generalnie podobny. Są bohaterowie pierwszoplanowi, są czarne charaktery,
a jak dobrze poszukać, to jest nawet i miłość. Fabuła opiera się – jak w serialu

– o mniejsze lub większe tragedie. Grunt, by były emocje, trzymające widzów przed telewi-
zorami. Cechą wspólną jest też wymyślany scenariusz, często fikcyjny. Nasz serial koncen-
truje się wokół dwóch walczących ze sobą rodzin/klanów. Są też wątki poboczne, coby nam
widownia z nudów nie uświerknęła.

Jeden z bohaterów, głowa rodu PiS-owców – Jarosław, przeżywa osobistą tragedię i chce
się zemścić na swoim odwiecznym wrogu Donaldzie z rodziny PO-wców. Nienawiść zaśle-
pia mu oczy, robi wszystko, by Donald i jego rodzina zniknęli. Pomaga mu w tym niejaki ksiądz
Rydzyk, mający wspólne interesy z Jarosławem. Intencje Jarosława są dosyć czytelne, bo
w 3 tysiącach odcinków pokazał już swoją twarz, a i zdążył zmienić ją kilkukrotnie. Wymyśla
więc chytry plan, by oszukać przeciwnika. Podsuwa fikcyjnego kontrkandydata w walce o wła-
dzę w Polsce, gdzie dzieje się akcja serialu. Żeby zamydlić wszystkim oczy, wybiera szerzej nie-
znanego profesora Glińskiego, który nigdy żadnej władzy nie otrzyma, ale skutecznie odsu-
wa uwagę od prawdziwych intencji i emocji Jarosława. Wszyscy dają się nabrać! Dyskutują
o tym, poważają, zapraszają i uznają. A my to oglądamy i fascynujemy się. Bo Polacy kocha-
ją seriale. Niestety rzeczywistość też postrzegamy w ten sposób. I tak to trwa, proszę Państwa.
Role są podzielone, akcja toczy się, bo media pokazują każdą wymyśloną historię.

To, że debaty organizowane przez PiS, debatami nie są, w żadnym stopniu nikomu nie
przeszkadza. Ja zawsze myślałem, że debata jest wtedy, kiedy zaprasza się różne strony kon-
fliktu, żeby szukały wspólnego rozwiązania, kompromisu etc. Stacjom telewizyjnym nie prze-
szkadza, że w transmitowanych przez nie „debatach” bierze udział tylko jedna strona. Nie,
to jest ok. Za to debaty organizowane np. przez prezydenta, gdzie zapraszane są osoby
z różnych środowisk politycznych, ekonomicznych i społecznych, przechodzą bez echa. Pies
z kulawą nogą się nimi nie zajmuje. Jednak niech tylko Jarosław Kaczyński wystrzeli z ko-
lejnym pomysłem, dawaj go na tapetę. Bo ten właśnie „czarny charakter” przyciąga widzów.
Tych, co go wielbią, i tych, co nienawidzą. Tych drugich zresztą jeszcze bardziej.

Toczący się w mediach serial jest jednak wielopłaszczyznowy. Jeśli politycy akurat nic
nie wymyślą, media same stworzą fabułę, koncentrując się wokół – wydawałoby się – nie-
winnych tematów. Do rangi grozy urastają np. warunki atmosferyczne – od lat takie same
o danej porze roku, niski stan wody w Wiśle określany jest jako dramat, zwykły deszcz sta-
je się ulewą, a mgła to kataklizm (w końcu u nas mgła ma już znaczenie symboliczne).

Omawiany w koło Macieju temat nagle zaczyna żyć, poruszają się internauci, tworzo-
ne są tzw. memy, czyli obrazki okraszone bon motami. Kilka sygnałów o rzekomych gwał-
tach w Zielonej Górze powoduje strach i panikę na ulicach. Temat zaczyna żyć w mediach
kilka tygodni tylko po to, by okazało się, że żadnego gwałciciela w zasadzie nie było. Ale wi-
downia była, działo się, reklamy chodziły po najwyższych stawkach.

Media odkryły też temat idealny: samoloty i latanie w ogóle. Ta najbezpieczniejsza me-
toda przemieszczania się jest symbolem grozy nr 1. Codziennie setki Polaków wyjeżdżają
za granicę autokarami, zamiast tę samą trasę pokonać samolotami: taniej i kilkakrotnie szyb-
ciej. Powód? Strach przed lataniem. Albo coś, co znane jest tylko u nas: klaskanie po lądo-
waniu samolotu, jakby pilot dokonał czegoś niesamowitego, wyświadczył nam przysługę,
z łaski nie przywalił w płytę lotniska. Media wiedzą o tym, stąd wokół – z pozoru zwykłych
wydarzeń lotniczych czy drobnych awarii – tworzą serial, bo wiedzą, że to się ogląda.

Nie chciałbym być źle zrozumiany. Nie jestem przeciwnikiem tabloidów. Uważam, że
jest miejsce na media poważne, informacyjne, np. wzorcową dla mnie stację radiową „TOK
FM”, ale jest też miejsce na „Fakt” czy „Super Ekspres”. Są odbiorcy, którzy będą sięgać tyl-
ko po tabloidy, i dobrze, że w ogóle czytają! A przy okazji tabloidy mają też swoje zalety. Jed-
ną z nich jest język, który jest czytelny i prosty, bo został przed laty w „Super Ekspresie” sfor-
matowany przez dwoje bezrobotnych zaznaczających w tekstach wyrazy, których nie rozu-
mieli. Tabloid potrafi też być śmieszny i inteligentny w dowcipie. Przykład sprzed wielu lat:
minister oświaty Jerzy Wiatr z SLD został na uczelni obrzucony jajkami przez studentów.
„SE” dał tytuł okładki „Wiatr w jajach!”. Można? Można!

Problem polega na tym, że obecnie np. stacje informacyjne, które z założenia mają być
rzetelne, poważne ergo informacyjne, stają się właśnie tabloidami, tworzącymi ów tytuło-
wy serial. To jest zagrożenie, bo inteligentny odbiorca jest na co dzień ogłupiany, wciągany
w serialowe wątki – w stworzone newsy. Za kolejny przykład niech posłuży sprawa krzyża
pod Pałacem, która była non stop relacjonowana na żywo, przez co zwiększała napięcie
i liczbę zgromadzonych. Relacja telewizyjna eskalowała zjawisko. Chcecie Państwo brać w
tym udział? Ja zmieniam kanał. �

Jan Sitnicki 
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„W kamiennym kręgu”



Czesław Rychlewski

Rozwój gospodarczy w świecie jest
obecnie zbyt słaby, by obniżyć bez-
robocie i jest napędzany głównie
przez banki centralne – ocenił

MFW w swoim raporcie „World Economic
Outlook”. Kluczową kwestią jest to, czy
światowa gospodarka po prostu przechodzi
przez fazę turbulencji podczas powolnej i trud-
nej drogi ku ozdrowieniu, czy też obecne spo-
wolnienie okaże się trwalsze.

Niepewna stabilizacja
Rynki wschodzące w Azji mają rozwijać

się w tempie czterokrotnie szybszym niż go-
spodarki rozwinięte, jednak MFW wskazuje,
że im także grozi spowolnienie. Turbulencje
objęły nawet najsilniejsze gospodarki. Nie-
mieckie instytuty ekonomiczne obniżyły o po-
łowę prognozę wzrostu gospodarczego dla
Niemiec na 2013 rok. Produkt krajowy brut-
to wzrośnie jedynie o 1 proc., zaś w tym roku
– o 0,8 proc. Jeszcze wiosną instytuty szaco-
wały, że PKB największej gospodarki Unii Eu-
ropejskiej wzrośnie w przyszłym roku o 2 proc.

– Kryzys euro jest obciążeniem dla nie-
mieckiej gospodarki. Dlatego koniunktura po-
zostanie na razie słaba i dopiero w ciągu przy-
szłego roku nieco się poprawi – ocenili we
wspólnym raporcie dla ministerstwa gospo-
darki eksperci czterech głównych ośrodków
badań ekonomicznych. Spodziewają się oni
nieznacznego pogorszenia sytuacji na nie-
mieckim rynku pracy; liczba bezrobotnych
wzrośnie w 2013 roku do 2,9 mln osób.

– Pomimo uspokojenia na rynkach fi-
nansowych w ostatnich miesiącach w żadnym
razie nie jest pewne, że sytuację strefy euro uda
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Turbulencje czy zapaść?
Międzynarodowy Fundusz Walutowy obniżył z 3,5 proc. do 3,3 proc. szacunki 
globalnego wzrostu gospodarczego w 2012 roku. Jeśli przewidywania MFW 
się sprawdzą, będzie to czas najwolniejszego wzrostu od 2009 roku

DIAGNOZY – PROGNOZY

Widziane z Brukseli

Komisja Europejska przewiduje, że stopniowe ożywienie gospodarcze rozpocznie się w 2013 roku. Oczekuje jednak, że po-
zostanie ono ograniczone, ponieważ kilka czynników nadal waży na popycie krajowym.
Wysiłki banków, niezbędne do dalszej poprawy ich bilansów, nadal będą przyczyniać się do zaostrzenia warunków udzielania
kredytów, chociaż zapotrzebowanie na kredyty pozostaje na razie słabe. Spożycie prywatne będzie zahamowane przez wysokie
bezrobocie, powolny wzrost płac i inflację, jak również wysokie zadłużenie gospodarstw domowych w wielu państwach
członkowskich. Ponadto inwestycje sektora prywatnego w dalszym ciągu spadają, lecz w okresie objętym prognozą powinny sko-
rzystać z oczekiwanego powrotu zaufania, niskich stóp procentowych oraz stałego globalnego wzrostu produkcji.
Dla roku 2013 przewidywana jest niewielka tendencja wzrostowa PKB, wynosząca 1,3 proc. w UE i 1 proc. w strefie euro.
Mimo iż spowolnienie dotknęło wszystkie państwa członkowskie, oczekuje się utrzymania różnic wzrostu, z powodu różnych
potrzeb jeśli chodzi o dostosowania strukturalne, koszty finansowania oraz stabilność finansów publicznych w długim okresie.
Korekta nierównowagi bilansu płatniczego na szczeblu państw członkowskich jest w toku i oczekuje się, że będzie nadal prowa-
dzona w okresie objętym prognozą.
W 2013 roku oczekiwany powrót wzrostu gospodarczego powinien doprowadzić do stopniowej poprawy sytuacji na rynkach
pracy, co z kolei przyczyni się do bardziej trwałego ożywienia gospodarczego. Bezrobocie prawdopodobnie utrzyma się na
wynoszącym 10,3 proc. poziomie w UE w okresie objętym prognozą i 11 proc. w strefie euro.

Źródło: europa.eu
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się ustabilizować. Nie zarysowuje się trwałe
polityczno-gospodarcze rozwiązanie kryzy-
su – uważają ekonomiści.

Jeśli kryzys strefy euro pogłębi się, odczuje
to również niemiecka gospodarka, do tej pory
względnie odporna na kłopoty eurolandu.
– Istnieje duże ryzyko, że Niemcy także po-
padną w recesję – ocenili autorzy raportu.

Są to bardzo złe wiadomości dla Polski.
Niemcy są bowiem naszym głównym part-
nerem handlowym w Unii. Odbierają nie tyl-
ko nasze towary konsumpcyjne, ale także kom-
ponenty do produkcji dóbr eksportowych. Nie-
miecka sprzedaż wyrobów za granicę jest fi-
larem gospodarki naszego zachodniego są-
siada. Z tym jednak też jest coraz gorzej. Przed-
siębiorcy z RFN z niepokojem patrzą choćby
na Chiny, które odnotowują wyraźny spadek
tempa wzrostu. A na tym rynku Niemcy lo-
kowali poważną część swojego eksportu.

Rynek i ludzie
W całym świecie toczy się gorąca deba-

ta o tym, czy liberalna doktryna gospodarcza
nie powinna trafić do lamusa. Nie ulega bo-
wiem wątpliwości, że zbyt duża swoboda na
rynkach finansowych była podstawową przy-
czyną kryzysu. Powstają więc koncepcje
wzmocnienia nadzoru finansowego. W Unii
na przykład ma powstać nadrzędna instytu-
cja kontrolująca banki. Premier Donald Tusk,
który był niegdyś zdeklarowanym liberałem,

teraz opowiada się również za umiarkowanym
interwencjonizmem państwowym. To samo
mówi były premier Jan Krzysztof Bielecki.

– Człowiek zawsze powinien być waż-
niejszy od rynku – przekonuje szef Sojuszu Le-
wicy Demokratycznej Leszek Miller. Mówi,
że potrzebny jest nowy kompromis pomiędzy
racjonalnością rynków i racjonalnością za-
chowań społeczeństw, które coraz trudniej go-
dzą się na politykę ciągłych wyrzeczeń. Jego
zdaniem, trzeba zmienić akcenty i proporcje
w ogólnoeuropejskiej polityce, także tej od-
noszącej się do Polski. Chodzi o to, by
wszystkie procesy rynkowe służyły ludziom,
a najlepiej, by wykształcona generacja w Pol-
sce i w Europie nie czuła się generacją stra-
conych szans oraz żeby było więcej sprawie-
dliwości i godności.

W czasie debaty, zorganizowanej przez
SLD, wystąpił także minister finansów Jacek
Rostowski. Podkreślił, że Polska okazała się
wyjątkowo odporna na kryzys. Oceniając to,
co się dzieje w Europie, powiedział natomiast,
że sytuacja jest mniej niebezpieczna niż była
wcześniej. A to stwarza perspektywę wyjścia
na prostą już pod koniec przyszłego roku, tak-
że w Polsce.

Tę myśl rozwinął w wywiadzie dla „Fi-
nancial Times”. – Nie ma powodu, by polska
gospodarka nie miała się stosunkowo moc-
no odbić do 2014 roku, a może nawet jesz-
cze przed końcem 2013 roku – powiedział.

– Niebezpieczeństwo czarnego scenariusza dla
eurostrefy zostało zażegnane m.in. dzięki
temu, że Europejski Bank Centralny zapo-
wiedział skupowanie obligacji zadłużonych
krajów strefy euro i że przełoży się to na stop-
niowy powrót zaufania w biznesie.

Z kolei prof. Witold Orłowski, członek
Rady Gospodarczej przy premierze, pro-
gnozował, że mało prawdopodobne jest, by
tempo wzrostu gospodarczego w Polsce
wróciło do poziomu 5–7 proc., jeśli za-
chodnia Europa nie poradzi sobie z proble-
mami.

Orłowski, który jest też głównym ekono-
mistą firmy doradczej PwC, zaznaczył, że to,
jak Polska radzi sobie z problemami gospo-
darczymi doby kryzysu, jest cudem nad Wi-
słą. Podkreślił, że paradoksalnie w żadnym
okresie ostatniego 20-lecia Polska nie doko-
nała tak dużego zbliżenia do poziomu roz-
woju Europy Zachodniej, jak w latach obec-
nego kryzysu. Jego zdaniem, atutami Polski
są: elastyczna gospodarka, niskie zadłużenie
w porównaniu z krajami Zachodu, a także
członkostwo w UE.

A według Marcina Piątkowskiego z Ban-
ku Światowego, kluczowym dla przyspieszenia
rozwoju Polski jest uproszczenie procesu za-
kładania firmy oraz otrzymywania pozwoleń
na budowę. Podkreślał, że kwestie te znala-
zły się na czele zaleceń Banku Światowego dla
Polski. �



Zygmunt Słomkowski

Prognozy na rok bieżący i przyszły stały się punktem wyjścia tzw. drugiego
exposé, jakie premier Tusk wygłosił w Sejmie 12 października. Pierwsze
reakcje zagraniczne w dużym stopniu podobne były do tego, co napi-
sał w internetowym portalu prestiżowego dziennika „Financial Times”

jego warszawski korespondent Jan Cienski: „Nie krew, pot i zaciskanie pasa, ale
masowe inwestycje mają rozruszać polską gospodarkę. Podobnie jak szefowa MFW
Christine Lagarde, Polska przyłącza się do umacniającego się poglądu, że kon-
centrowanie się tylko na zbyt surowych oszczędnościach przynosi gospodarce szko-
dy”.

Korespondent uznał, że zdaniem premiera, jedną z recept na wzrost ma być
nieprzerwany program inwestycji, a nie tylko kolejne ograniczenie wydatków. Do-
dał: „W ostatnich latach Polska fetyszyzowała systematyczną redukcję długu i de-
ficytu, które w latach 2009–2010, w konsekwencji pierwszej fali ekonomicznego
kryzysu, zbliżyły się do niebezpiecznego poziomu. Obecnie niski koszt zaciąga-
nia długu, wyrozumiałe rynki i hamująca gospodarka są czynnikami skłaniają-
cymi do zmiany tego podejścia – uważa „FT”.

Podobnie brytyjska agencja prasowa Reuters przekazała, że Donald Tusk ogło-
sił wielki program inwestycyjny w Polsce, zmierzający do ożywienia gospodarki
i podtrzymania poparcia wyborców, obawiających się, że dwie dekady nieprze-
rwanego wzrostu dobiegają końca. Relacja niemieckiej agencji dpa (Deutsche Pres-
se-Agentur) podkreśliła, że Donald Tusk zaprezentował się przede wszystkim jako
pragmatyk, nie ignorując przy tym tematyki socjalnej. Podobne elementy zawierało
pierwsze doniesienie amerykańskiej agencji Associated Press.

Dlaczego?
Analizy zagraniczne głównie zwracają uwagę na czynniki sprawiające spo-

wolnienie polskiego tempa wzrostu. Bank HSBC wyjaśniał: „Spadł popyt kra-
jowy, zniżkowały wskaźniki dotyczące nastrojów w biznesie i wśród konsumen-
tów. Dane z rynku pracy były słabsze od prognoz, a na domiar złego pogorszy-
ły się perspektywy dla globalnej i europejskiej gospodarki”.

Trzy tygodnie wcześniej komunikat HSBC podał, że przygotowany dla tego
banku przez Markit Group przemysłowy wskaźnik PMI obniżył się w sierpniu
do 48,3 pkt z 49,7 pkt w lipcu. Utrzymał się więc poniżej 50 pkt, co oznacza sta-
gnację. HSBC komentował: „Najnowsze dane z badań polskiego sektora prze-

Bez złudzeń
ECHA POLSKIE

Stało się. Jesień przypieczętowała
wcześniejsze obawy: Polska 
nie jest w stanie zapobiec 
znacznemu zahamowaniu 
rozwoju gospodarki, co już 
przyznał rząd RP. Ogłoszony 
w październiku raport 
Międzynarodowego Funduszu
Walutowego „World Economic
Outlook” przewiduje dla Polski
wzrost PKB w 2012 roku 
w wysokości 2,4 proc. 
(o 0,2 proc. więcej niż 
przewiduje rząd), a w 2013 roku
tylko 2,1 proc. Podobne 
prognozy rysują inne centra 
finansowe na świecie. 
Wrześniowy raport banku 
HSBC daje nam w tym roku 
2,5 proc., a w 2013 roku tylko 
2 proc. Prognozy te są niższe 
niż wcześniejsze przewidywania
tych samych instytucji 
finansowych
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mysłowego wskazały na utrzymujące się
spowolnienie w polskim sektorze przemy-
słowym. Spadek ten pogłębił się, ponieważ za-
równo wielkość produkcji, jak i liczba nowych
zamówień zmalały w szybszym tempie. Fir-
my jeszcze bardziej ograniczyły aktywność za-
kupową oraz zapasy”.

Jednakże autorzy wszystkich analiz sy-
tuacji gospodarczej w Polsce podkreślają, że
istotny negatywny wpływ na nią ma przede
wszystkim stagnacja w innych krajach Unii
Europejskiej. Raport MFW stwierdził: „Sy-
tuacja światowej gospodarki pogorszyła się
od lipca 2012 roku, a prognozy wzrostu zo-
stały obniżone. Kluczową kwestią jest, czy glo-
balna gospodarka jest dotknięta tylko przez
kolejną falę turbulencji na wyboistej drodze
do ożywienia gospodarczego, czy raczej
obecne spowolnienie jest bardziej długo-
trwałe”.

Zdaniem ekonomistów MFW odpo-
wiedź zależy od skuteczności działań euro-
pejskich i amerykańskich decydentów. Obec-
ne prognozy MFW mówią bowiem, że wzrost
gospodarczy na świecie w tym roku wyniesie
3,3 proc, a w przyszłym 3,6 proc., czyli o 0,2
proc. mniej niż dla obu wskaźników przewi-
dywano przed kilkoma miesiącami. Gospo-
darka strefy euro skurczy się w tym roku o 0,4
proc. (7 z 17 gospodarek strefy euro zanotuje
spadek PKB). W 2013 roku strefa euro osią-
gnie wzrost PKB zaledwie o 0,2 proc.

Tak więc w tym roku powiedzie się nam
lepiej niż większości krajów. Jednak w 2013
roku – jak prognozuje raport MFW – znaj-
dziemy się dopiero na siódmym miejscu
wśród najszybciej rozwijających się krajów UE
(mogą nas wyprzedzić Estonia, Łotwa, Litwa,
Słowacja, Rumunia i Szwecja).

Słabe pocieszenie
Złych informacji nie może osłodzić „ Fi-

nancial Times Deutschland” w swej analizie
z końca września. Gazeta stwierdziła bowiem,
że rynki finansowe Europy Wschodniej, w tym
Polski, są coraz bardziej atrakcyjne dla in-
westorów. Menedżerowie spółek lokujących
swoje aktywa w krajach Europy Wschodniej
wierzą w region: „Podczas gdy wiele uprze-
mysłowionych państw zachodnioeuropej-
skich nadal walczy z problemami budżeto-
wymi, liczne szybko rozwijające się państwa
Europy Wschodniej problemy te dawno
odłożyły ad acta (...) W żadnym z pięciu naj-
ważniejszych państw regionu – Rosji, Turcji,
Polsce, na Węgrzech i w Czechach – zadłu-
żenie nie przekracza 75 proc. PKB” – pisze
„Financial Times Deutschland”. Gazeta za-
znacza, że region ten nie jest homogeniczny,
bo są kraje z widocznymi słabościami. Zda-
niem autora analizy, na tym tle Polska jest
wzorowym uczniem. „Fundament Polski jest
solidny, posiada ona bowiem zdywersyfiko-
waną gospodarkę i stabilny system bankowy”
– gazeta cytuje Darię Orłową, ekspertkę ds.
Europy Wschodniej w DekaBank.

Do pozytywnych ocen należy zaliczyć
skok Polski do czołowej dwudziestki global-
nych marek narodowych. Chodzi o ranking
sporządzany przez londyńską firmę doradczą
Brand Finance. Polega on na zestawieniu
państw najlepiej kojarzących się pod wzglę-
dem finansów, produkcji i turystyki na pod-
stawie analizy kryteriów ekonomicznych, de-
mograficznych i politycznych. W tym zesta-
wieniu polska marka przesunęła się z 24. miej-
sca na 20. i wyceniona została na 472 mld dol.
Co ważniejsze, od 2011 roku wzrost warto-
ści naszej marki wyniósł 75 proc. Dzięki te-
mu wyprzedziliśmy Austrię, Tajwan, Belgię
i Arabię Saudyjską. Najcenniejsze marki to
USA (14,6 bln dol.) i Chiny (4,8 bln dol.), któ-
re wyparły Niemcy na trzecie miejsce (3,9 bln
dol.)

Każdej analizowanej marce został rów-
nież przypisany niezależny rating od AAA do
DDD, na który składa się ocena siły, zagro-
żeń, potencjału rozwoju i wartości danej
marki narodowej. Brand Finance szacuje, że
profil ryzyka dla Polski jest w 2012 roku mniej-
szy niż rok wcześniej. Ponadto powoli rośnie
indeks siły polskiej marki (BSI) i dlatego nadał
polskiej marce rating A.

Marka to obraz tego, jak dany kraj jest wi-
dziany na świecie. Takim rankingiem zajmu-
je się także agencja FutureBrand. Publikuje
ona swój raport jednak dopiero w końcu roku
i nie znamy jej ostatnich ocen. Ale w rapor-
cie za rok 2011 wśród 123 krajów umieściła
Polskę dopiero na 79. miejscu, m.in. za
Kubą, Kenią, Albanią i Wietnamem. Zaś miej-
sca na podium zajęły Kanada, Szwajcaria
i Nowa Zelandia. Warto przypomnieć ten in-
deks, bowiem ukazuje, jak ostrożnie i chłod-
no należy podchodzić do wszelkich rankin-
gów.

Koniec euforii
Zwraca uwagę, że coraz częściej zagra-

niczni komentatorzy relacjonują – raczej z nie-
pokojem – stosunek Polski i jej obywateli do
członkostwa w UE i perspektywy wejścia do
strefy euro. Pisała o tym m.in. niemiecka ga-
zeta „Die Welt”. „Uważano ich (Polaków) za
wzorowych Europejczyków: zdyscyplinowa-
ni i pracowici, entuzjaści Europy. Tymczasem
w Polsce pojawia się uczucie otrzeźwienia”
– stwierdził Gerhard Gnauck w artykule pt.
„Koniec euforii”. Przypomniał, że minister Ja-
cek Rostowski powtarzał stale pod adresem
eurogrupy: „Zaprowadźcie wreszcie porzą-
dek w waszych interesach, wtedy przystąpi-
my do strefy euro”. Jednakże polski rząd jest
nadal gotowy przystąpić do unii walutowej –
podkreśla Gnauck i dodaje: – Fakt, że Polska,
jako największy kandydat do unii walutowej,
trzyma się wciąż tego kursu, jest miłym sy-
gnałem dla całego świata, ale sygnały i psy-
chologia to tylko połowa prawdy. Druga
połowa wygląda następująco: 57 proc. miesz-
kańców Polski jest zdania, że przystąpienie do
strefy euro byłoby niekorzystne dla kraju.

W przypadku następstw dla budżetu naro-
dowego opinie są jeszcze gorsze. 69 proc. Po-
laków spodziewa się negatywnych skutków,
a tylko 7 proc. jest przekonanych o pozytyw-
nym wpływie euro na gospodarkę. Tak więc na-
dzieje polskiego narodu pokładane w Bruk-
seli były wyolbrzymione. Polacy opowiadali się
za europejską konstytucją, którą wcześniej od-
rzucili w ramach referendum wzorowi Euro-
pejczycy: Francuzi i Holendrzy. To, że obec-
nie pojawił się taki sceptycyzm, powinno dać
do myślenia. Czy trzeba się temu dziwić?
– pyta „Die Welt” i cytuje słowa polskiego fi-
lozofa i liberała Marcina Króla: „Mała Gre-
cja otrzymała zastrzyk finansowy w wysokości
132 mld euro. Innymi słowy, sumę, która jest
większa niż budżet Polski. Wymiar tych rze-
czy staje się nierealny. W rzeczywistym świe-
cie dostałoby się za to karę więzienia, jak za
kradzież czy krzywoprzysięstwo. Również spo-
tkania eurogrupy jawią się jak fikcja”.

Co wynika z tego dla kraju, który po burz-
liwej przeszłości potraktował UE jako bez-
pieczną przystań? Czy Warszawa powinna da-
lej wykorzystać egoistycznie Unię, ale na
wszelki wypadek zachować też prawo do nie-
lojalności? – pyta korespondent berlińskiej ga-
zety, podkreślając, że pytania te zajmują Po-
laków od roku. Radosław Sikorski potrafił do
tej pory odpierać sceptycyzm, ale tylko skry-
wa niepokój, że jeśli w UE i Niemczech za-
panuje recesja, ucierpi na tym polski wzrost
gospodarczy.

Gnauck podziela tę troskę. Dziwi go
jednocześnie powszechny trend wśród za-
granicznych obserwatorów, którzy widzą
Polskę już jedną nogą w katastrofalnej sytu-
acji. Dziennikarz „Die Welt” nie ukrywa, że
niektóre krzywe także w Polsce zaczynają iść
w dół. Ale jego zdaniem wiele jest przyczyn,
dzięki którym „polska gospodarka” – pojęcie
to było kiedyś synonimem niegospodarności
– jest w dobrej kondycji. Dzieje się tak za spra-
wą surowych reguł przy udzielaniu kredytów,
mniejszego uzależnienia od eksportu niż
u mniejszych sąsiadów, ostrożnej polityki bu-
dżetowej oraz hamulcowi zadłużenia zapi-
sanemu w konstytucji. Do tego dochodzi mie-
szanka chłopskiego, zdrowego pragmatyzmu
oraz patriotycznej woli budowania i liberal-
nych zasad gospodarki. Zdaniem autora, jak
dotąd to pozwalało Polakom popierać eu-
ropejską politykę Angeli Merkel i mówiono
o „wspólnych, hanzeatyckich cnotach”. Ale
jak długo tak jeszcze będzie? Wystąpienie Gre-
cji ze strefy euro mogłoby spowodować re-
akcję łańcuchową z ciężkimi następstwami dla
krajów spoza eurostrefy – konstatuje Gnauck.
Tak gwałtowny rozpad mógłby mocno trafić
nowe państwa UE, które nie zdążyły jeszcze
gospodarczo okrzepnąć. Do tego dochodzą
jeszcze ramy finansowe Unii przewidziane na
lata 2014–2020. W tej sytuacji tak zawsze wy-
chwalana i budząca podziw niemiecko-pol-
ska wspólnota interesów mogłaby się już
w nadchodzących miesiącach skończyć. �



Cezary Rybski

Premier zaskoczył zarówno polityków
opozycji, jak i komentatorów. Przez
kilka dni nie mogliśmy się doczekać
sensownej oceny rządowych pro-

pozycji. A było o czym rozmawiać, bo rząd
postanowił zajrzeć za horyzont czekających
nas zdarzeń w gospodarce i życiu społecznym
oraz przygotować się na osłabianie zagrożeń. 

Krajowa Izba Gospodarcza
Patrząc na dotychczasowe dokonania

rządu Donalda Tuska, trudno uwierzyć, że
ambitne plany, zapowiedziane w sejmo-
wym wystąpieniu, zostaną wdrożone. Po sze-
ściu latach rządów koalicji PO-PSL słysze-
liśmy więcej zapowiedzi zmian, niż było fak-
tycznych działań. Potencjał nowego rozda-
nia parlamentarnego został częściowo zmar-
nowany.

Premier, co prawda, chwalił się sukce-
sami, takimi jak wydłużenie wieku emery-
talnego, podwyżki dla poszczególnych grup
zawodowych i organizacja EURO 2012,
równocześnie nie wspomniał jednak o pod-
wyżce składki rentowej, uszczelnieniu poboru
podatku od lokat i kolejnym naruszeniu
środków z Funduszu Rezerwy Demogra-
ficznej. Nie wytłumaczył się również z bra-

ku zapowiadanej reformy KRUS, powolnie
przebiegającej deregulacji zawodów, braku
zmian w ustawie o VAT i ciągłego wzrostu za-
trudnienia w administracji. Przedłużają się
również prace legislacyjne związane z przy-
gotowaniem kolejnych pakietów ogranicza-
jących administracyjne obciążenia przed-
siębiorców. Bez zmian w prawie, ułatwiają-
cych prowadzenie działalności gospodarczej,
trudno będzie utrzymać wzrost gospodarczy.
Premier nie powiedział również, jak sobie wy-
obraża stymulowanie wzrostu gospodar-
czego przy zmniejszonych środkach z UE
i dramatycznym poziomie zadłużenia sa-
morządów.

Zapowiedź wielkich programów inwe-
stycyjnych w przemysł energetyczny brzmi za-
chęcająco, należy jednak zgłosić do niej dwa
poważne zastrzeżenia. Po pierwsze, premier
nie wskazał źródeł sfinansowania tych wy-
datków. Po drugie, ostatni program budowy
infrastruktury za publiczne pieniądze, zwią-
zany z inwestycjami na EURO 2012, zakoń-
czył się spektakularnymi upadłościami firm
budowlanych i falą roszczeń podwykonaw-
ców. Bez zmiany prawa zamówień publicz-
nych czeka nas powtórka z przetargów, w któ-
rych praktycznie jedynym kryterium wyboru
oferty jest cena. Tu również niezbędne są pil-
ne zmiany legislacyjne. Premier jednak o nich

nie wspomniał. W tym kontekście trochę iro-
nicznie brzmiała zapowiedź zmian w prawie
upadłościowym i dostosowanie go do „kry-
zysowych czasów”.

W celu poszukiwania funduszy na sfi-
nansowanie ambitnych planów rządu premier
zapowiedział wniesienie udziałów spółek
Skarbu Państwa do Banku Gospodarstwa
Krajowego. Idea spółki „Inwestycje Polskie”
brzmi kusząco, jednak to nic innego, jak pry-
watyzacja państwowego majątku „tylnymi
drzwiami”. Donald Tusk zapomniał jednak,
że wpływy z prywatyzacji miały zasilać Fun-
dusz Rezerwy Demograficznej, który jego rząd
co roku uszczupla o kolejne miliardy złotych,
brakujące w budżecie. Otwartym pozostaje
również pytanie, czy znajdą się chętni na ku-
pienie małych pakietów udziałów w spółkach,
w których kontrolę będzie sprawował mini-
ster skarbu.

Jednym z głównych elementów wystą-
pienia premiera była sytuacja na rynku pra-
cy. Tu niewątpliwie dobrym sygnałem jest za-
pewnienie, że w najbliższych latach nie będzie
zmian w oskładkowaniu umów cywilno-
prawnych.

Ciekawa jest również związana z rynkiem
pracy propozycja opcjonalnego wydłużenia
urlopu macierzyńskiego do roku. Sam pomysł
godny pochwały, jednak istnieje obawa, że
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– wbrew intencjom rządu – nie poprawi to sy-
tuacji kobiet na rynku pracy. Co więcej, ten
„przywilej” może obrócić się przeciwko nim,
powodując jeszcze silniejsze faworyzowanie
mężczyzn przez pracodawców. Lepszym
rozwiązaniem byłoby umożliwienie młodym
matkom pracy na części etatu z zachowaniem
prawa do częściowego zasiłku macierzyń-
skiego. W obecnym kształcie propozycja
jest, niestety, niekorzystna dla pracodaw-
ców. Kobieta przez rok pozostająca na urlo-
pie macierzyńskim nabędzie prawo do urlo-
pu wypoczynkowego. Istnieje zatem realna
obawa, że powrót do pracy rozpocznie od wy-
korzystania zaległego urlopu. Za to będzie
musiał zapłacić pracodawca. 

Kolejnym pomysłem prorodzinnym ma
być zwiększone zaangażowanie finansowe
rządu w budowę żłobków i przedszkoli, tak,
aby dla każdego dziecka znalazło się w nich
miejsce. Możliwe, że samorządy byłyby w sta-
nie sfinansować te zapowiedzi ze swoich bu-
dżetów, w przypadku przeprowadzenia zmian
w zasadach zatrudniania i wynagradzania na-
uczycieli. Premier w swoim wystąpieniu te-
matyki zmian w Karcie Nauczyciela jednak nie
poruszył. Mało było również informacji do-
tyczących ewentualnych zmian w prawie
pracy, które zwiększyłyby jego elastyczność,
poza wydłużaniem okresu rozliczeniowego
czasu pracy do 12 miesięcy.

Premier, niestety, nie powiedział, ile
wszystkie obietnice będą kosztowały i skąd
rząd weźmie na nie pieniądze. Istnieją real-
ne obawy, że z podniesienia podatków – czy
to przez podnoszenie stawek, czy przez dal-
szą likwidację ulg. Być może szef rządu liczy,
że uda mu się uzyskać pieniądze z emisji re-
kordowo tanich obligacji.

Premier nie wspomniał o takich wyzwa-
niach, jak emerytury górnicze, reforma KRUS
i pakiety stymulacyjne dla przedsiębiorców,
tworzenie nowoczesnego innowacyjnego
państwa – w dziedzinie informatyzacji i edu-
kacji. 

Podsumowując, należy stwierdzić, że
upadł mit Polski jako zielonej wyspy. Premier
często używał zwrotu „czas kryzysowy” i to
wyraźny sygnał, w jakim stanie znajduje się
gospodarka naszego kraju. Co ciekawe, rząd,
który do tej pory był chwalony w Europie i na
świecie za racjonalne wydawanie pieniędzy
i walkę z deficytem budżetowym, zaczął
mówić głosem opozycji, obiecując dużo i pra-
wie wszystkim.

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej
Według danych Eurostatu, stopa bezro-

bocia w UE przekroczyła 10,5 proc., a więc
w ciągu roku wzrosła o 0,8 pkt proc. Także
dane Komisji Europejskiej – szybko rosnąca
grupa osób zatrudnionych w niepełnym wy-

miarze czasu pracy (około 8,6 mln) oraz
zwiększająca się liczba pracujących w szarej
strefie (około 10,9 mln) – świadczą o pogar-
szającej się sytuacji w tej dziedzinie.

Coraz gorzej jest również w Polsce. We-
dług danych Głównego Urzędu Statystycz-
nego, stopa bezrobocia w ciągu ostatniego
roku wzrosła z 11,8 proc. do 12,4 proc. Zda-
niem Pracodawców RP, aby zapobiec dal-
szemu pogarszaniu się sytuacji, konieczne jest
uelastycznienie rynku pracy oraz odbloko-
wanie środków Funduszu Pracy.

– Statystyki jednoznacznie pokazują, że
w państwach stosujących elastyczne formy za-
trudnienia poziom bezrobocia jest niższy. W

krajach strefy euro charakteryzujących się
takim podejściem – tj. w Holandii, Austrii
i Niemczech – stopa bezrobocia oscyluje
w okolicach 5 proc. Najgorzej jest w pań-
stwach o sztywnych regulacjach, tj. Hiszpa-
nii i Grecji, gdzie wskaźnik ten kształtuje się
odpowiednio na poziomie 25,1 proc. oraz 24,4
proc. – mówią eksperci Pracodawców RP.
Przyznają także, że choć w państwach, w któ-
rych stosuje się elastyczne formy zatrudnie-
nia, znacznie łatwiej jest rozwiązywać umo-
wy z pracownikami, jednocześnie łatwiej jest
szybko znaleźć nową pracę.

Drugim działaniem wspierającym rynek
pracy powinno być odblokowanie środków,
znajdujących się w ramach Funduszu Pracy.
Tu jednak napotykamy silny opór ze strony

resortu finansów. – Tymczasem obecna po-
garszająca się sytuacja gospodarcza, nie-
przyjazne dla tworzenia nowych miejsc pra-
cy otoczenie makroekonomiczne i rosnące
bezrobocie powinny być dla rządu wystar-
czającymi przesłankami do tego, by urucho-
mić zgromadzone tam środki, zamiast je nie-
racjonalnie zamrażać. Takie działanie Mini-
sterstwa Finansów motywowane jest wy-
łącznie próbą uniknięcia powiększenia defi-
cytu – mówią eksperci. – Pozwólmy, by do-
stępne instrumenty mogły być wykorzystane
zgodnie z ich przeznaczeniem, zwłaszcza
w momencie, kiedy są szczególnie potrzeb-
ne – dodają. �

FORUM PRZEDSIĘBIORCÓW

W celu poszukiwania funduszy na sfinansowanie
ambitnych planów rządu premier zapowiedział
wniesienie udziałów spółek Skarbu Państwa do
Banku Gospodarstwa Krajowego. Idea spółki 
„Inwestycje Polskie” brzmi kusząco, jednak 
to nic innego, jak prywatyzacja państwowego 
majątku „tylnymi drzwiami”



Podstawy prawne
Opłata skarbowa uregulowana została w ustawie z dnia 16 li-

stopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635
z późn. zm.), a szczegóły dotyczące jej uiszczania zawarto w Roz-
porządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w spra-
wie uiszczania opłaty skarbowej (Dz.U. z 2007 r. Nr 187, zpo. 1330).
Dla ustalenia obowiązku uiszczenia opłaty skarbowej istotne znaczenie
mają również przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks po-
stępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r., Nr 98,
poz. 1071 z późn. zm.).

Złożenie pełnomocnictwa a opłata skarbowa
Zgodnie z art. 1 ustawy o opłacie skarbowej, złożenie w sprawie

z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym do-
kumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo
jego odpisu, wypisu lub kopii podlega opłacie skarbowej, chyba że za-
chodzi zwolnienie od opłaty skarbowej. Jeżeli pełnomocnictwo
upoważnia pełnomocnika do udzielenia dalszego pełnomocnictwa
(tzw. substytucji), to od dokumentu zawierającego substytucję rów-
nież naliczana jest oddzielna opłata skarbowa. Opłata skarbowa po-
winna zostać uiszczona bez wzywania do jej opłacenia, a składają-
cy pełnomocnictwo zobowiązany jest dołączyć do niego dowód za-
płaty należnej opłaty albo uwierzytelnioną kopię takiego dowodu nie
później niż w ciągu 3 dni od dnia złożenia dokumentu stwierdzają-
cego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz od jego odpisu, wy-
pisu lub kopii. Formą wykazania uiszczenia opłaty może być również
wydruk potwierdzający dokonanie operacji bankowej.

Wielość stosunków pełnomocnictwa w jednym dokumencie 
Obliczając należną opłatę skarbową od pełnomocnictwa, trze-

ba mieć również na względzie, że jej ostateczna wysokość zależna jest
od liczby stosunków pełnomocnictwa, nawet jeśli w jednym doku-
mencie ustalono kilka pełnomocnictw. Podstawowa stawka opłaty skar-
bowej wynosi 17 zł od każdego pełnomocnika. Jeżeli w jednym peł-
nomocnictwie ustalono kilku pełnomocników, to konieczne będzie uisz-
czenie opłaty w wysokości wielokrotności kwoty 17 zł odpowiadają-
cej liczbie pełnomocników. Istotny problem praktyczny powstaje, gdy
w jednym ogólnym dokumencie pełnomocnictwa ustanowionych zo-
staje kilku pełnomocników, ale tylko jeden z nich ma występować
w postępowaniu administracyjnym w tym charakterze. Powyższą kwe-
stię trafnie ocenił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
w wyroku z dnia 28 marca 2006 r. (sygn. III SA/Wa 2020/07), stwier-
dzając, że jeżeli w imieniu przedsiębiorcy w określonym postępowa-

niu administracyjnym lub sądowym ma działać wyłącznie jeden pro-
kurent, to pobiera się tylko jedną opłatę skarbową bez względu na licz-
bę prokurentów ujawnionych w dokumencie składanym organowi ad-
ministracji publicznej lub sądowi.

Wielość postępowań administracyjnych 
a jedno pełnomocnictwo 

Często mocodawca reprezentowany jest w wielu różnych po-
stępowaniach przez tego samego pełnomocnika na podstawie jed-
nego, bardzo szerokiego i ogólnego dokumentu pełnomocnictwa. Po-
wstaje w takiej sytuacji pytanie, jak obliczyć wysokość należnej gmi-
nie opłaty skarbowej. Pewną wskazówkę zawiera tu już art. 1 usta-
wy o opłacie skarbowej, który stwierdza, że opłata ta należna jest od
złożenia dokumentu pełnomocnictwa, prokury, odpisów tych doku-
mentów itd. Zatem opłatę należy uiścić w każdej sytuacji złożenia do
akt sprawy pełnomocnictwa. Z wymagań określających sposób wy-
kazania umocowania w postępowaniu administracyjnym upoważnienia
do reprezentacji wynika natomiast, że opłata powinna zostać uisz-
czona w każdym postępowaniu odrębnie, bowiem w każdym z po-
stępowań pełnomocnik powinien złożyć do akt potwierdzenie umo-
cowania. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 24 paź-
dziernika 2007 r. (sygn. II FSK 1217/06) podniósł, że jeżeli strona usta-
nowiła pełnomocnika do wszystkich spraw, w tym także spraw, któ-
re w przyszłości mogą być przedmiotem postępowań, to pełnomoc-
nik powinien złożyć uwierzytelniony odpis tego pełnomocnictwa do
akt każdej z prowadzonych spraw. Skoro zatem konieczne jest zło-
żenie oddzielnego dokumentu pełnomocnictwa w każdej sprawie, to
konieczne jest również oddzielne uiszczenie opłaty skarbowej od każ-
dego złożonego dokumentu.

Skutki nieuiszczenia należnej gminie opłaty skarbowej 
Zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem, nieuiszczenie opłaty

skarbowej może pociągać względem zobowiązanego wyłącznie
skutki fiskalne. Zwrócił na to uwagę Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Krakowie w wyroku z dnia 16 stycznia 2009 r. (sygn. II SA/Kr 747/08),
stwierdzając, że o skuteczności pełnomocnictwa nie decyduje uiszczenie
opłaty skarbowej. Jedynym działaniem, jakie może i powinien pod-
jąć w takim przypadku organ lub sąd, który zauważył brak uiszcze-
nia opłaty, jest powiadomienie właściwego organu podatkowego w try-
bie art. 11 ustawy o opłacie skarbowej. Nie jest natomiast dopuszczalne
odmówienie pełnomocnikowi w takim przypadku prawa do udziału
w postępowaniu w imieniu reprezentowanej strony.

Kazimierz Pawlik

Jednym ze źródeł dochodów jednostek
samorządu terytorialnego (gmin) są

opłaty skarbowe. Opłaty te pobierane są
m.in. od składanych przez 

przedsiębiorców pełnomocnictw lub 
dokumentów potwierdzających prokurę.
W praktyce kwestia wymiaru czy skutków

nieuiszczenia opłaty skarbowej, tak 
dla jednostek samorządu terytorialnego,

jak i dla zobowiązanych do uiszczenia
opłaty, budzi istotne wątpliwości

Opłata skarbowa od pełnomocnictw
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Maciej Otrębski

Rostowski na konferencji prasowej
przypomniał, że Ministerstwo Fi-
nansów pokazało obliczenia doty-
czące kosztów propozycji gospo-

darczych Prawa i Sprawiedliwości. – Byłyby
to gigantyczne wydatki co roku – powiedział.
– Premier przedstawił naszą wizję. Jest ona
oparta na środkach pochodzących z Unii Eu-
ropejskiej, z uruchomienia aktywów uloko-
wanych w spółkach Skarbu Państwa, z ak-
tywizacji środków samorządowych, ale też
w dużej mierze z środków sektora prywat-
nego.

Na kłopoty inwestycje
Bank Gospodarstwa Krajowego otrzyma

10 mld zł oraz zostanie wyposażony w 5 mld
zł w akcjach Skarbu Państwa, co pozwoli
na finansowanie nowych projektów inwe-
stycyjnych w wysokości 40 mld zł do 2015
roku. Kolejne 50 mld zł ma być dostępne
w latach 2016–2018. Dodatkowo powstanie
fundusz „Inwestycje Polskie”, wyposażony
w 10 mld zł.

– W obliczu kryzysu Polska chce wesprzeć
wzrost gospodarczy idącymi w setki miliar-
dów złotych inwestycjami, utrzymując jed-
nocześnie finanse publiczne w ryzach – po-
wiedział w czasie tzw. drugiego exposé pre-
mier Donald Tusk. Inwestycje objąć mają ko-
lej, energetykę, wydobycie gazu łupkowego,
drogi, naukę oraz obronność. Program in-
westycji będzie finansowany także z budże-
tu Unii Europejskiej, z której w latach 2014–
2020 Polska chce uzyskać 300 mld zł.

– BGK zacznie obejmować akcje spółek
należących do Skarbu Państwa w 2013 roku,
ale nie będzie to stanowiło zagrożenia dla pla-
nowanych wpływów z prywatyzacji i dywidend
do budżetu w przyszłym roku – powiedział
minister skarbu Mikołaj Budzanowski.

Jeremi Mordasewicz, ekspert Polskiej
Konfederacji Pracodawców Lewiatan, uwa-
ża, że na pochwałę zasługuje także zapo-
wiedziana zmiana zasad finansowania in-
stytucji rynku pracy i wynagradzania ich w za-
leżności od efektów, czyli znalezienia pracy
bezrobotnemu. Podkreślił, że zapowiedzi
premiera pokazują, iż dostrzega on ryzyko
związane ze spowolnieniem gospodarki i ze
zmniejszeniem w związku z tym zapotrze-

bowania na pracę. – Będzie więc chronił in-
westycje i tworzenie nowych miejsc pracy
– powiedział. – To oznacza, że przez spo-
wolnienie gospodarcze przejdziemy w sposób
łagodny, a w przyszłości możemy liczyć na
przyspieszenie wzrostu gospodarczego.

Duma i obawy
– Miotamy się pomiędzy niewiarą

w trwałość polskiej, zielonej wyspy a euforią
po sukcesie organizacyjnym Euro 2012. Do-
strzegamy rozwojowy potencjał naszej go-
spodarki, ale i jej braki – stwierdził Piotr Ste-
faniak na portalu wnp.pl.

W wywiadzie prasowym Zbigniew Brze-
ziński chwalił Polskę. Powiedział, że przeży-
wamy najlepszy okres naszej historii. Szcze-
gólnego rodzaju duma rozpierała nas, gdy
czytaliśmy przeglądy prasy zagranicznej i opi-
sy wrażeń dziennikarzy z ich pobytu w Pol-
sce.

Polska nie ma jednak ciągle wyraźnej, go-
spodarczej twarzy – uważa Piotr Stefaniak.
– Musimy co rusz coś udowadniać i przy-
pominać się inwestorom. A ci zadają ele-
mentarne pytania o stan i perspektywy naszej
gospodarki. Chcą wiedzieć, czy warto inwe-
stować tu, u nas, czy raczej u naszych sąsia-
dów albo w Azji.

Organizacja Współpracy Gospodarczej
i Rozwoju (OECD) przyznaje, że Polska osią-
ga najlepsze wyniki mierzone realnym wzro-
stem produktu krajowego brutto spośród 34
należących do niej wysoko rozwiniętych
państw. I to nieprzerwanie od 2007 roku. Gdy
wchodziliśmy do Unii Europejskiej w 2004
roku, nasz dochód narodowy stanowił 48
proc. średniej unijnej. Dziś jest to 65 proc.
Dzięki niebywałemu sukcesowi transforma-
cji doszliśmy od poziomu z 2 tys. dol. do-
chodu na osobę w 1990 roku do ponad 20,3
tys. obecnie (według parytetu siły nabywczej).
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W obliczu kryzysu
Dziś Polska stoi przed jasnym wyborem pomiędzy rozwojem, który proponuje 
rząd, i rozdawnictwem, które proponuje opozycja – powiedział minister 
finansów Jacek Rostowski. I dodał, że w kolejnej perspektywie unijnej 
Polska musi starać się o pieniądze „wejściem smoka”

GOSPODARKA

Polska nie ma jednak ciągle wyraźnej, gospodarczej
twarzy. Musimy co rusz coś udowadniać 
i przypominać się inwestorom. A ci zadają 
elementarne pytania o stan i perspektywy 
naszej gospodarki. Chcą wiedzieć, czy warto 
inwestować tu, u nas, czy raczej u naszych 
sąsiadów albo w Azji

Fot. TOMASZ ZAGÓRSKI



GOSPODARKA

Liczyć z sensem
Rada Ministrów zdecydowała o wpro-

wadzeniu zmian dotyczących sposobu wyli-
czania długu publicznego – poinformował
Bankier.pl. Odpowiednie zapisy znalazły się
w założeniach do projektu nowelizacji usta-
wy o finansach publicznych oraz ustawy o po-
datku od towarów i usług, przedłożonego
przez ministra finansów. – W obecnym sta-
nie prawnym możliwa jest sytuacja, kiedy
zmiany kursów walut w ostatnim dniu ro-
boczym roku, które często nie wynikają z uwa-
runkowań związanych z polską gospodarką,
mogą stać się przyczyną przekroczenia pro-
gów ostrożnościowych. Ponadto przeliczanie
zadłużenia zagranicznego według kursów
z ostatniego dnia roku może zachęcać do ata-
ków spekulacyjnych na polską walutę. Pro-
ponowane zmiany mają zatem ograniczyć
wpływ wahań kursów na relację długu – gło-
si komunikat Centrum Informacyjnego Rzą-
du. Według nowych zasad, państwowy dług
publiczny byłby przeliczany na złote z za-
stosowaniem średniej arytmetycznej z kursów
walut obcych, ogłaszanych przez Narodowy
Bank Polski.

Inflacja hamuje
Ministerstwo Finansów szacuje, że na

koniec 2012 roku inflacja może wyhamować do
poziomu poniżej 3 proc. Główny Urząd Sta-
tystyczny podał, że we wrześniu 2012 roku

wzrost cen pozostał na sierpniowym poziomie
3,8 proc. Wskaźnik cen towarów i usług kon-
sumpcyjnych ponownie okazał się nieco niż-
szy od prognozy Ministerstwa Finansów. Róż-
nica wynikała z niższej dynamiki wzrostu cen
żywności oraz mniejszej, niż zakładano, skali
sezonowego wzrostu cen odzieży i obuwia.

Analitycy oczekują, że roczny wskaźnik
cen powinien wynieść około 3,6 proc., zbli-
żając się do górnej granicy odchyleń od celu
inflacyjnego Rady Polityki Pieniężnej. Czas
więc na zapowiadaną przez prezesa Naro-
dowego Banku Polskiego Marka Belkę serię
obniżek stóp procentowych. �

Budżet 2013

Rząd przyjął projekt budżetu państwa na 2013 rok. Deficyt ma wynieść nie więcej
niż 35,6 mld zł, wzrost gospodarczy – 2,2 proc. Dochody zaplanowano na kwotę
299,18 mld zł, wydatki – na 334,78 mld zł – podało Centrum Informacyjne Rządu.
W projekcie zakłada się, że realny wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej
wyniesie 1,9 proc., planowane jest utrzymanie zamrożenia funduszu wynagrodzeń
we wszystkich jednostkach państwowej sfery budżetowej. Inflacja ma wynieść 2,7
proc., wzrost zatrudnienia w gospodarce – 0,2 proc.
W stosunku do założeń budżetowych sprzed kilku miesięcy wskaźniki dotyczące
wzrostu gospodarczego, wzrostu zatrudnienia czy realnych płac zostały skory-
gowane w dół.
Do ustalenia planu wydatków budżetowych na 2013 rok zastosowano tymczasową
dyscyplinującą regułę wydatkową (chodzi o mechanizm ograniczający wzrost
wydatków publicznych) – podano w komunikacie. Elementem wzmacniającym efekt
tej reguły będzie utrzymanie w 2013 roku zamrożenia funduszu wynagrodzeń we
wszystkich jednostkach państwowej sfery budżetowej. Zastosowanie reguły dyscy-
plinującej jest niezbędne w celu zahamowania wzrostu długu publicznego w Polsce.
CIR podkreśla, że przy ustalaniu wysokości deficytu budżetowego wzięto pod
uwagę, że prognozy wzrostu gospodarczego na przyszły rok dla UE są obecnie
słabsze od formułowanych w tym roku na wiosnę, które były podstawą przygo-
towania „Założeń do projektu budżetu państwa na rok 2013”. W konsekwencji
niższe niż zakładano w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa dochody budżetu
nie pozwalają na utrzymanie zakładanego wcześniej poziomu deficytu (32 mld zł). 

Źródło: Centrum Informacyjne Rządu



Jednakże w dniu 24 stycznia 2012 roku
Minister Finansów sygnował projekt
ustawy, skutkiem której będzie likwi-
dacja korzyści podatkowych SKA, ze

skutkiem od dnia 1 stycznia 2013 roku. Ak-
tualnie projekt ustawy znajduje się na etapie
uzgodnień oraz uwag międzyresortowych.

Zapewne ustawodawca bardzo się spie-
szy, więc przewidywalny termin trafienia
ustawy do Sejmu to koniec września bieżą-
cego roku. Posłowie będą więc mieli mało cza-
su na solidne i wnikliwe zaopiniowanie
zmian, ponieważ aby zaczęły one obowią-
zywać od 1 stycznia 2013 roku, ustawa
zmieniająca musi być przyjęta m.in. przez Par-
lament, Prezydenta oraz ogłoszona w Dzien-

niku Ustaw do końca listopada. Czy Państwo
zdąży? Raczej tak. Prawodawcy bardzo za-
leży na zatrzymaniu pieniędzy uciekających
przez furtkę, którą poniekąd sam otworzył.

Opodatkowanie SKA obecnie
Spółka komandytowo-akcyjna jest spół-

ką osobową, co sprawia, że nie jest ona po-
datnikiem podatków dochodowych. Podat-
nikami tego podatku są natomiast osoby fi-
zyczne i osoby prawne będące komplemen-
tariuszami lub akcjonariuszami spółki ko-
mandytowo-akcyjnej. W obecnym stanie
prawnym komplementariusz w spółce ko-
mandytowo-akcyjnej podlega opodatkowa-
niu na takich samych zasadach jak wspólni-

cy innych spółek osobowych. Jeżeli komple-
mentariusz jest osobą fizyczną, to przycho-
dy z udziału w spółce określa się proporcjo-
nalnie do jego prawa do udziału w zysku oraz
łączy się z pozostałymi przychodami ze źró-
deł, z których dochód podlega opodatkowa-
niu według skali podatkowej. Możliwe jest
również zastosowanie podatku liniowego. Na-
turalnie występuje obowiązek odprowadza-
nia zaliczek na podatek. Podobnie jest w przy-
padku osoby prawnej posiadającej ten sam
status.

Co zaś się tyczy akcjonariusza, kwestia
opodatkowania była sporna. Ostatnie lata to
ciągłe spory z organami podatkowymi. Isto-
ta sprowadzała się do tego, czy akcjonariusz
powinien, tak jak to czyni komplementariusz,
odprowadzać zaliczki na podatek, czy też cze-
kać z zapłatą podatku do faktycznego otrzy-
mania dywidendy. W toku sporu z ministrem
finansów akcjonariusze wywalczyli przed
NSA korzystną dla nich wykładnię prawa.
Zgodnie z nią, dywidenda akcjonariusza
podlega opodatkowaniu w dniu jej faktycz-
nego otrzymania. Spółka komandytowo-ak-
cyjna dawała więc podwójną korzyść. Po-
zwalała na uniknięcie podwójnego opodat-
kowania dochodów oraz umożliwiała odra-
czanie terminu płatności podatku do czasu
wypłaty. Spółka stała się więc atrakcyjną
formą optymalizacji podatkowej, oferującą
mniej więcej takie same korzyści podatkowe,
co Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, a jed-
nocześnie znacznie niższe koszty utrzymania.

Opodatkowanie SKA w 2013 roku
Jak wspomniano powyżej, projekt usta-

wy spowoduje, że spółki komandytowo-ak-
cyjne zostaną objęte przepisami ustawy o po-
datku dochodowym od osób prawnych, za-
chowując status spółki osobowej. Opodat-
kowanie będzie jednak przebiegać tak, jak
w spółce z o. o. lub spółce akcyjnej.

Ministerstwo argumentuje omawianą
zmianę łataniem luk prawnych, spajaniem sys-
temu podatkowego, a przede wszystkim
zwiększeniem wpływów budżetowych. Wska-
zuje się również na ochronę tzw. sprawiedli-
wości podatkowej, która, szczerze powie-
dziawszy, wydaje się mieć do sprawiedliwo-
ści zwykłej i bezprzymiotnikowej, tak jak
krzesło do krzesła elektrycznego. Ministerstwo
dalej dowodzi, że „dochód wynikający ze zda-
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Koniec SKA
Dzięki pewnym szczególnym korzyściom podatkowym potwierdzonym orzeczeniem
NSA z dnia 16 stycznia 2012 roku oraz interpretacją ogólną Ministra Finansów z dnia
11 maja 2012 roku spółka komandytowo-akcyjna była w ostatnich miesiącach jednym
z najbardziej modnych rozwiązań prawnych, służących optymalizacji podatkowej
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rzeń o ekonomicznie tożsamym skutku zostaje
opodatkowany na różnym poziomie lub róż-
nych zasadach, a nie jest to uzasadnione czyn-
nikami obiektywnymi”. Ministerstwo nie
mówi tego wprost, ale celem samym w sobie
jest rozliczanie się spółki na bieżąco.

Jeśli ustawa zmieniająca wejdzie w życie
z dniem 1 stycznia 2013 roku wszystkie
spółki komandytowo-akcyjne będą opodat-
kowane tak samo jak spółki z ograniczoną od-
powiedzialnością lub spółki akcyjne. Nieważne
będzie, kiedy rozpoczęły swoją działalność
i kiedy zaczął biec ich rok obrotowy. Istotą
zmiany jest zatem dwukrotne płacenie po-
datku. Zapłaci go spółka (19 proc.) oraz jej
wspólnicy otrzymujący dywidendę (19 proc.
osoba prawna; 19 proc. osoba fizyczna ob-
jęta podatkiem liniowym; 18 proc. lub 32 proc.
osoba fizyczna objęta skalą progresywną). Za-
stosowanie znajdzie art. 25 ustawy o podat-
ku dochodowym od osób prawnych. Nad-
rzędnym celem zmiany będzie usunięcie
transparentności podatkowej i objęcie spół-
ki komandytowo-akcyjnej obowiązkiem wpła-
cania zaliczki miesięcznej w wysokości róż-
nicy pomiędzy podatkiem należnym od do-
chodu osiągniętego od początku roku po-
datkowego a sumą zaliczek należnych za po-
przednie miesiące. Z kolei kwoty wypłacone
z zysku będą opodatkowane jeszcze raz, z tym
że podatek zapłacą wspólnicy. Znajdzie więc
zastosowanie opodatkowanie dwupoziomo-
we – główna istota zmiany.

Nowelizacja a Konstytucja
Rozwiązanie przyjęte w projekcie zmian

nakazuje spółkom komandytowo-akcyjnym
zakończenie roku podatkowego przed 1 stycz-
nia 2013 roku. Oznacza to, że księgi ra-
chunkowe powinny zostać zamknięte przed
tym dniem. Sprawozdanie finansowe w takim
wypadku będzie obejmowało okres inny niż
ustalony przez spółkę. Taka regulacja stano-
wi dla konstytucjonalistów pole do rozważań
w zakresie zasady ochrony interesów w toku.
Przyjmuje się, że zasada ta każe formułować
przepisy prawne, by możliwe było uszano-
wanie przedsięwzięć finansowych lub go-
spodarczych rozpoczętych przez podatnika
pod rządami przepisów prawa podatkowego
poprzednio obowiązujących. Niewykluczone
więc, że ustawa zmieniająca może być nie-
zgodna z Konstytucją.

Nowelizacja a dyrektywa 
Rady 2011/96/UE

Dyrektywa Rady UE z dnia 30 listopada
2011 roku zastąpiła Dyrektywę Rady UE
z dnia 23 lipca 1990 roku (90/435/EW) w spra-
wie wspólnego systemu opodatkowania sto-
sowanego w przypadku spółek dominujących
i spółek zależnych różnych państw człon-
kowskich.

Według dyrektywy zmieniającej ma ona
zastosowanie do spółki z państwa człon-
kowskiego. W przypadku Polski w załączni-

ku podkreślono, że chodzi o spółkę akcyjną
oraz spółkę z ograniczoną odpowiedzialno-
ścią. Jawi się więc niedoskonałość polskiego
ustawodawcy, który „wciąga” spółkę ko-
mandytowo-akcyjną pod regulacje podatko-
we osób prawnych, ale w przypadku wypła-
ty przez nią dywidendy spółce dominującej
zwolnienie wynikające z dyrektywy może nie
znaleźć zastosowania. Ustawa nowelizująca
wprowadza wprawdzie zapis, że przez udział
w zysku osoby prawnej rozumie się również
udział w zysku spółki niebędącej osobą
prawną podlegającej podatkowi dochodo-
wemu, ale sam akt wspólnotowy stanowi in-
aczej. Biorąc pod uwagę rzetelność wymaganą
od ustawodawcy, najpierw należałoby zmie-
nić zapisy wspomnianej dyrektywy. Nie wy-
daje się, aby urzędy skarbowe kwestionowa-
ły zwolnienie, ale gdyby do tego doszło, to
podmioty objęte jednakowym sposobem
rozliczenia podatku byłyby różnicowane ze
względu na daną instytucję, ponieważ usta-
wodawca nie przewidział, że radykalna zmia-
na wymaga kompleksowej analizy. Imple-
mentacja może się więc okazać „ciekawą”,
szczególnie z punktu widzenia zgodności
z prawem wspólnotowym w zakresie równości
podmiotów gospodarczych. To również do-
wód na to, że ministerstwo działa doraźnie.

Nowelizacja a zasada 
współmierności kosztów

Koszty uzyskania przychodów z udzia-
łu w spółce komandytowo-akcyjnej łączą się
z kosztami każdego wspólnika proporcjonalnie
do posiadanego udziału. Regulacja ta ozna-
cza, że wspólnik spółki komandytowo-akcyjnej
powinien do swoich kosztów uzyskania przy-
chodów na zasadach ogólnych (pdof; pdop)
doliczać koszty z udziału w spółce. W wyni-
ku wejścia w życie zmian wydatki będą roz-
liczane na poziomie spółki, co naturalnie ude-
rzy w finanse jej wspólników. Zaplanowane
i wdrożone przez wspólników inwestycje
będą więc nieaktualne w świetle ponoszonych
kosztów, skoro będą one rozliczane na po-
ziomie spółki. Odpowiedź na pytanie, czy
ustawodawca pozwolił przygotować się
przedsiębiorcom do nowej rzeczywistości
w tak newralgicznym obszarze, jakim jest pra-
wo podatkowe, jest oczywista.

SKA a Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
Jak było wspomniane, zalety spółki ko-

mandytowo-akcyjnej ujawniały się również
w przypadku wykorzystania Funduszu In-
westycyjnego Zamkniętego jako akcjonariu-
sza. Wielu podatników zainwestowało swe
środki finansowe w utworzenie takiej właśnie
formy optymalizacyjnej. W skrócie, transpa-
rentność spółki komandytowo-akcyjnej po-
wodowała, że przychody nie były opodatko-
wane na poziomie Funduszu, ponieważ jest
on z podatku dochodowego zwolniony. Po-
datek pojawiał się dopiero w przypadku wy-
płaty zysku uczestnikowi takiego Funduszu bę-

dącego osobą fizyczną. Wprowadzenie do
struktury jako inwestora spółki z kraju, z któ-
rym Polska ma korzystną umowę o unikaniu
podwójnego opodatkowania (np. Cypr), po-
wodowało zmniejszenie obciążeń podatko-
wych do 9 proc. w przypadku wypłaty dywi-
dendy z tej spółki polskiemu rezydentowi.
Spółka ta w całej strukturze spełniała rolę po-
dobną do „pośrednika”.

Takie rozwiązanie nie będzie już atrak-
cyjne po zmianach, bowiem zysk spółki ko-
mandytowo-akcyjnej rozliczony będzie wła-
śnie na poziomie tej spółki. Transparentność,
która być może niebawem zniknie, pozwalała
więc na oszczędność 19 proc. podatku z dzia-
łalności operacyjnej, jaki wystąpiłby np.
w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

Podsumowanie
Reasumując, warto więc postawić pyta-

nie, dlaczego ministerstwo, wydając w maju
interpretację ogólną, po czterech miesiącach
wprowadza tak radykalne zmiany. Mija się to
celem takiego aktu, który powinien ujednoli-
cać stosowanie prawa i chronić pewność
obrotu. Wiadome przecież było, że przedsię-
biorcy zaczną tworzyć spółki komandytowo-
akcyjne lub przekształcać w nie dotychczasowe
formy prowadzenia swej działalności.

Abstrahując od powyższego, możliwość
optymalizacji podatkowych przy pomocy
omawianej spółki ulegnie ograniczeniu, co po-
ciągnie za sobą istotny spadek jej atrakcyj-
ności. Bogacenie się budżetu państwa to po-
zytyw, ale nie może się odbywać poprzez do-
rywcze uszczelnianie systemu podatkowego.
Nie wpływa to również dobrze na postrze-
ganie krajowego systemu prawa podatkowego
przez zagranicznych inwestorów. Nie ulega
wątpliwości, że w krótkim czasie możemy
mieć do czynienia z dwiema jakże daleko idą-
cymi zmianami opartymi na odrębnych roz-
wiązaniach, a dotyczących tej samej instytu-
cji. Zmiany, szczególnie w prawie podatko-
wym, powinny być przygotowywane długo-
falowo, co powinno implikować ich rzetelność
oraz możliwość przygotowania się przedsię-
biorców do ich stosowania oraz planowania
danych przedsięwzięć.

Warto zauważyć, że zamiast tak daleko
idących zmian, które wymagają szeregu
przepisów przejściowych, można było za-
stosować inne rozwiązania. Zobowiązanie ak-
cjonariuszy do wpłacania zaliczek i przyznanie
spółce statusu płatnika w tym zakresie wydaje
się bardziej racjonalnym pomysłem.

Robert Nogacki 
jest radcą prawnym, twórcą 

Kancelarii Prawnej Skarbiec, 
specjalizującej się w międzynarodowej

optymalizacji podatkowej



Według najnowszego raportu
CBRE, wiodącej światowej fir-
my doradczej w sektorze nie-
ruchomości, Polska należy do

stref rozwoju wśród europejskich rynków nie-
ruchomości biurowych. Stoją za tym dobre
wskaźniki makroekonomiczne oraz zdol-
ność Polski do przyciągania coraz większej
liczby międzynarodowych najemców. Obec-
nie w dziewięciu największych miastach Pol-
ski mamy łącznie 6 mln mkw. nowoczesnych
powierzchni biurowych, z czego 160 tys.
mkw. oddano do użytku w pierwszej połowie
2012 roku. Kolejny milion mkw. powierzch-
ni jest obecnie w budowie i trafi na rynek w la-
tach 2013 i 2014.

– Polska skutecznie broni się przed spo-
wolnieniem, które obserwujemy na wielu
rynkach światowych. Jednocześnie jednak
działa ono na naszą korzyść. Wiele firm sta-
ra się ograniczać koszty i przenosi swoją dzia-
łalność do Polski lub rozszerza ją u nas. Szyb-
ko rośnie liczba najemców z branży nowo-
czesnych usług biznesowych (BPO), a także
z sektora badań i rozwoju (R&D). Chętnie lo-
kują się oni w dużych polskich miastach, gdzie
koszty są niższe i łatwo o wysoko wykwalifi-

kowanych pracowników – mówi Daniel Bie-
nias, dyrektor działu powierzchni biuro-
wych, reprezentacja najemców, CBRE.

Rosnące zainteresowanie ze strony bran-
ży BPO jest na szczęście tylko jednym z czyn-
ników składających się na wzmożony popyt
na powierzchnie biurowe w Polsce. Dzięki
dwóm dekadom wzrostu gospodarczego
w Polsce Warszawa stała się prężnym cen-
trum biznesowym z dzielnicami biurowymi,
w których duża rzesza polskich i międzyna-
rodowych firm lokuje swoje siedziby krajo-
we lub regionalne. Polskie miasta skorzystały
także na czerwcowych mistrzostwach Europy
w piłce nożnej, zarówno dzięki znacznej po-
prawie infrastruktury, jak i dzięki promocji,
która wsparła ich międzynarodową reputa-
cję.

Na przestrzeni ostatnich dwóch lat ak-
tywność związana z wynajmem powierzch-
ni biurowych wykazuje silny trend wzrosto-
wy, co oznacza powrót na ścieżkę wzrostu ob-
serwowaną przed kryzysem. W 2011 roku
w dziewięciu głównych miastach Polski wy-
najęta została rekordowa ilość 895 tys. mkw.
powierzchni biurowej, podczas gdy w pierw-
szej połowie 2012 roku wynajętych zostało już
blisko 490 tys. mkw. – W oparciu o liczbę no-
wych zapytań ze strony zarówno obecnych,
jak i nowych najemców, spodziewamy się, że
w całym 2012 roku odnotujemy wysoki rocz-
ny poziom najmu powierzchni biurowych
– dodał Daniel Bienias.

Stawki czynszu za najlepsze powierzch-
nie biurowe w Polsce kształtują się między
11–16 euro/mkw./miesiąc dla najlepszych
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Polski rynek biurowy
nadal rośnie 
W głównych miastach mamy już 6 mln mkw. nowoczesnych powierzchni biurowych.
W 2013 roku podaż powierzchni przewyższy popyt w głównych ośrodkach regionalnych
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infrastruktury, jak i dzięki promocji, która 
wsparła ich międzynarodową reputację
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lokalizacji w dużych miastach Polski oraz
poza centrum Warszawy, osiągając 26–27
euro/mkw./miesiąc w biznesowym centrum
stolicy. Średnie ceny transakcyjne kształtują
się na nieco niższym poziomie.

– W większości lokalizacji mamy do
czynienia z dojrzałym rynkiem i ustabilizo-
wanymi czynszami wyjściowymi. Biorąc pod
uwagę rosnącą ilość powierzchni w budowie,
w nadchodzącym roku można spodziewać się
trendu spadkowego w czynszach, szczegól-
nie w budynkach klasy B położonych poza
centrami miast. Będziemy również świadka-
mi coraz większej ilości zachęt ze strony wła-
ścicieli i deweloperów zabiegających o na-
jemców – Łukasz Kałędkiewicz, dyrektor
działu powierzchni biurowych CBRE.

Choć wolumen transakcji inwestycyj-
nych na polskim rynku w 2012 roku praw-
dopodobnie nie przekroczy wysokiego po-
ziomu odnotowanego w 2011 roku, w pierw-
szej połowie 2012 roku zawarto już umowy
kupna i sprzedaży o wartości 241 mln euro.
Można się spodziewać, że duże transakcje,
w tym zakup biurowca Warsaw Financial
Center przez Allianz/Tristan Capital oraz In-
ternational Business Center przez DEKA, zo-
staną sfinalizowane do końca tego roku.

W Warszawie podaż goni popyt
W całym 2012 roku w Warszawie ma zo-

stać oddanych do użytku 280 tys. mkw. no-
wej powierzchni biurowej, co plasuje ją w czo-
łówce miast europejskich pod względem
budowy biurowców, za Moskwą, Paryżem
i Wiedniem, przed Londynem, a także stoli-
cami Europy Środkowo-Wschodniej, Pragą
i Budapesztem. Powierzchnia biurowa, jaką
dysponuje obecnie Warszawa, wynosi łącz-
nie około 3,7 mln mkw., z czego większość
usytuowana jest w centrum, na Mokotowie,
wzdłuż Alei Jerozolimskich i na Okęciu.

W pierwszej połowie 2012 roku oddano
do użytku 11 nowych budynków, oferujących
łączną powierzchnię 93 tys. mkw. Największe
z nich to Poleczki Business Park, wybudowa-
ny przez UBM / CA Immo, oraz Mokotów
Nova, wybudowany przez Ghelamco. W tym
okresie podpisano umowy najmu na łączną
powierzchnię aż 298 tys. mkw. biur. Naj-
większe projekty biurowe znajdujące się
obecnie w budowie to m.in. Warsaw Spire,
Gdański Business Centre i Konstruktorska
Business Centre. Jedną z najdynamiczniej roz-
wijających się dzielnic jest Wola, gdzie po-
wstaje wiele nowych projektów biurowych. Re-
jon ten skorzysta z budowanej obecnie dru-
giej linii metra.

Kraków przyciąga inwestorów 
z branż BPO i IT 

Dla inwestorów z branży BPO Kraków
stał się jedną z najbardziej docenianych lo-
kalizacji dzięki takim atutom, jak wykształcona
kadra, niższe koszty utrzymania w porów-
naniu do Warszawy oraz przyjazny klimat dla

biznesu. Swoje centra usług ulokowały tu m.in.
Motorola, IBM, UBS, Shell oraz inne wio-
dące firmy. Obecnie nowoczesne powierzchnie
biurowe w Krakowie wynoszą łącznie 565 tys.
mkw. Choć w pierwszej połowie 2012 roku do
użytku oddano tylko 12,1 tys. mkw., w bu-
dowie jest blisko 63 tys. mkw., z czego 28 tys.
mkw. zostanie oddanych do użytku jeszcze
w 2012 roku. Największe projekty aktualnie
w realizacji to Quattro Business Park przy uli-
cy Bora Komorowskiego, Bonarka 4 Business
przy ulicy Kamieńskiego i Enterprise Park przy
ulicy Na Dołach.

Dużo nowych powierzchni
biurowych we Wrocławiu

Dzięki klimatowi sprzyjającemu przed-
siębiorcom Wrocław stał się miastem pierw-
szego wyboru dla wielu polskich i zagra-
nicznych inwestorów. Efektem tego jest silny
popyt na powierzchnie biurowe. Nowoczesne
powierzchnie we Wrocławiu to łącznie 425 tys.
mkw. Rosnąca popularność miasta przycią-
gnęła takich deweloperów, jak Skanska, Ghe-
lamco czy SwedeCenter. Deweloperzy starają
się sprostać silnemu popytowi ze strony na-
jemców – według prognoz w 2012 roku do
użytku zostanie oddanych łącznie 100 tys.
mkw., z czego 22,3 tys. mkw. trafiło już na ry-
nek w pierwszej połowie roku.

Jak dotąd, najbardziej znaczącym pro-
jektem bieżącego roku jest biurowiec Green
Towers I przy ulicy Strzegomskiej. Inne duże
projekty znajdujące się obecnie w budowie to
m.in. Green Towers II, Green Day przy uli-
cy Szczytnickiej i Aquarius Business House
przy ulicy Swobodnej. Odsetek wolnych po-
wierzchni wynosi aktualnie 5 proc. i należy do
najniższych w kraju.

W Trójmieście dominują 
lokalni deweloperzy

Aglomeracja trójmiejska dysponuje obec-
nie łączną powierzchnią biurową wynoszą-
cą 348 tys. mkw., z czego 65 proc. zlokalizo-
wane jest w Gdańsku. Rynek zdominowany
jest przez lokalnych polskich inwestorów, ta-
kich jak Allcon Investment, Grupa Inwesty-
cyjna Hossa, Torus i TPS. Najważniejsze pro-
jekty biurowe ukończone w pierwszej połowie
2012 roku to BCB Business Park B1 oraz dru-
gi etap projektu Garnizon.biz. Obecnie w Trój-
mieście w budowie znajduje się około 87 tys.
mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej.
Do największych projektów należą Olivia Bu-
siness Centre i Alchemia, obydwa zlokalizo-
wane przy ulicy Grunwaldzkiej.

Poznań atrakcyjny dla branży 
BPO i producentów 

Poznań cieszy się powodzeniem wśród in-
westorów dzięki wieloletniej tradycji han-
dlowej, dobrym uczelniom wyższym i świet-
nej infrastrukturze transportowej. Do naj-
ważniejszych najemców w mieście należą Al-
legro, Franklin Templeton, Carlsberg i Man

Star Truck. Nowoczesne powierzchnie biu-
rowe w Poznaniu liczą łącznie 250 tys. mkw.,
a blisko 60 tys. mkw. jest obecnie w budowie.
Największe projekty to Pixel przy ulicy Grun-
waldzkiej i Malta House przy ulicy Arcybi-
skupa Baraniaka.

Katowice chcą przyciągnąć 
międzynarodowych najemców 

Do tej pory Katowice stanowiły ośrodek,
w którym siedziby miały głównie polskie fir-
my. Władze miasta ogłosiły niedawno dłu-
gofalową strategię rozwoju i planują szereg
inwestycji publicznych mających na celu
lepsze pozycjonowanie miasta. Nowoczesne
powierzchnie biurowe w Katowicach to łącz-
nie 270 tys. mkw. Większość pozostałych po-
wierzchni biurowych mieści się w budynkach
sprzed 1990 roku i oferuje biura niższej kla-
sy. Obecnie w Katowicach toczy się budowa
sześciu projektów biurowych, o łącznej po-
wierzchni 38,8 tys. mkw., w tym Katowickie
Centrum Biznesu czy GPP Business Park.

W Łodzi przeważa podaż
Łódź jest obecnie jednym z najdyna-

miczniej rozbudowujących się polskich miast,
z około 261 tys. mkw. istniejącej powierzch-
ni biurowej oraz aż 71,5 tys. mkw. aktualnie
w budowie. Największe budowane obecnie
projekty biurowe to Aurus (Echo Investment)
i Green Horizon I (Skanska). Przy odsetku
wolnych powierzchni na poziomie 19 proc.
oraz dużej ilości metrów w budowie wydaje
się, że w najbliższym czasie na łódzkim ryn-
ku nowe projekty nie mają uzasadnienia, na-
wet pomimo stosunkowo wysokiego popytu
wśród międzynarodowych korporacji.

Szczecin
Ze względu na lokalizację blisko nie-

mieckiej granicy oraz wybrzeża Bałtyku
Szczecin ma ogromny, choć jeszcze nie do
końca wykorzystany potencjał rozwoju. Do-
stępne powierzchnie biurowe mieszczą się
głównie w budynkach klasy B i C. Łączna po-
wierzchnia biurowa wysokiej jakości liczy
obecnie 109 tys. mkw., a kolejne 80 tys.
mkw. jest w budowie. Najważniejsze projek-
ty to Brama Portowa (SwedeCenter), Piastów
Office Center (Real Capital) i Hanza Tower
(JW Construction).

Lublin
Lublin wyrasta na nowe centrum bizne-

sowe we wschodniej Polsce. Na jego poten-
cjał rozwojowy składa się wykształcona ka-
dra w połączeniu z relatywnie wysokim bez-
robociem i modernizowaną obecnie infra-
strukturą. Nowoczesne powierzchnie biuro-
we w Lublinie to łącznie około 111 tys.
mkw., a odsetek wolnych powierzchni wynosi
zaledwie 4 proc. Choć w 2012 roku nie od-
dano jeszcze do użytku żadnego projektu
biurowego, w budowie jest obecnie 25,9 tys.
mkw. �



1. Gromadź dokumenty rejestrowe klien-
tów: nowych obligatoryjnie, natomiast stałych
aktualizuj przynajmniej raz w roku. Spora
część rejestrów, np. dla spółek kapitałowych,
jest dostępna darmowo w Internecie – moż-
na w nich znaleźć wiele przydatnych infor-
macji, w tym o zmianach form prawnych
i związanej z tym odpowiedzialności za pro-
wadzony biznes czy wspólnikach, z którymi
nasi klienci prowadzili bądź równolegle pro-
wadzą dalej inne przedsięwzięcia.

2. Aktualizuj dokumenty finansowe
klientów – rób to przynajmniej 2 razy w roku,
a kolejne etapy rozmów z potencjalnymi klien-
tami uzależniaj od ich przedstawienia.
Zwłaszcza kiedy rozmawiasz o wydłużeniu
terminu płatności lub podniesieniu limitu
kredytu kupieckiego. Wyciągaj wnioski z lek-
tury tychże dokumentów. Obecnie w Inter-
necie można skorzystać z darmowych kal-
kulatorów liczących podstawowe wskaźni-
ki obrazujące kondycję klienta, które do-
datkowo pomagają w interpretacji ww.
wskaźników.

3. Sprawdzaj dokładnie swojego kon-
trahenta – warto korzystać z wyspecjalizo-
wanych instytucji zewnętrznych: firm fakto-
ringowych, rejestrów dłużników, wywiadow-
ni gospodarczych, ubezpieczycieli jak również
zasięgnąć opinii na rynku, najlepiej w swojej
branży – np. na portalach branżowych. War-
to pytać o wiarygodność przyszłego klienta
oraz jego kooperantów – zarówno dostawców,
jak i odbiorców.

4. Zabezpieczaj się w przypadku pod-
wyższonego ryzyka lub zrezygnuj – gdy
kondycja finansowa twojego klienta jest wąt-
pliwa, niemniej planujesz podjąć z nim
współpracę, pomyśl o dodatkowych zabez-
pieczeniach transakcji – ubezpieczeniu, akre-
dytywie, wekslu, poręczeniach, zabezpiecze-
nich rzeczowych, przedpłatach, gwarancjach,
kaucjach itp. Jeśli pozyskałeś jednak wiele ne-
gatywnych i do tego spójnych ze sobą infor-
macji poważnie podważających wiarygodność
przyszłego klienta i jego wypłacalność, po pro-
stu odstąp od tej transakcji – zabezpieczysz
w ten sposób firmę przed stratą, a tym samym
najczęściej utratą płynności.

5. Precyzyjnie i jednoznacznie ustalaj wa-
runki realizacji zamówienia. Powinno ono za-
wierać: przedmiot umowy, precyzyjnie okre-
ślone strony oraz ich prawidłową reprezen-
tację, specyfikacje techniczne, warunki odbioru
czy wykonania, terminy realizacji i rozli-

czeń, ewentualne kaucje, zaliczki, warunki re-
klamacji i zwrotu, w tym – co najważniejsze
– termin i warunki zapłaty. Niekoniecznie musi
to być złożona umowa, przy której prawni-
cy obu stron będą licytować się na paragra-
fy. Często proste zamówienie uwzględniają-
ce wyżej wymienione elementy wraz ze wspo-
mnianą specyfikacją załatwią sprawę. Pozwoli
to uniknąć spraw spornych i obszarów, któ-
re jako niedoprecyzowane są często powodem
do zwlekania z zapłatą w terminie.

6. Pamiętaj, aby zostawić sobie możli-
wość cedowania wierzytelności. Przypilnuj,
aby w umowie z klientem nie znalazły się prze-
pisy, które mogą ograniczać możliwość cesji
wierzytelności. Będzie to pomocne przy po-
zyskiwaniu wielu narzędzi finansujących
transakcję, w tym faktoringu, jeżeli będziesz
potrzebował zamienić faktury na gotówkę
i wspomóc firmę finansowaniem bez obcią-
żania swojej zdolności kredytowej. Pomoże
to również przy ewentualnym odsprzedaniu
niespłaconego długu wyspecjalizowanej fir-
mie windykacyjnej.

7. Oceń portfel swoich transakcji, czyli
udział poszczególnych klientów oraz ich
wielkości w całym portfelu zamówień. Sytu-
acja optymalna to taka, kiedy największy od-
biorca nie stanowi więcej niż 20 proc. salda
otwartych należności. Jeżeli pojawi się taka
transakcja, to warto mieć świadomość, że być
może na tak duże zamówienie jest jeszcze za
wcześnie dla twojej firmy, gdyż ewentualne
problemy z jego realizacją mogłyby zachwiać
jej płynnością finansową.

8. Zapewnij finansowanie niezbędne do
zrealizowania dużej transakcji. Zdobycie du-
żego kontraktu to sukces firmy pod warun-
kiem, że będziemy mieć środki i zasoby, aby
go wykonać. Poza skorzystaniem z kredy-
towania udzielanego przez bank, dobrze jest
rozważyć inne formy finansowania, takie jak
usługa faktoringowa czy pożyczka b2b.

9. Szukaj wsparcia w instytucjach, któ-
re dają kompleksowe wsparcie. Kiedy zde-
cydujesz się na skorzystanie z usług specja-
listów od zarządzania należnościami, poświęć
trochę czasu na rozeznanie się w usługach
oferowanych na rynku. Przede wszystkim do-
wiedz się, co zawiera się w ich definicji fak-
toringu i na ile jest to usługa kompleksowa,
np. czy oferuje finansowanie połączone do-
datkowo z przejęciem ryzyka niewypłacal-
ności twojego klienta i jego ewentualną win-
dykacją.

10. Szukaj słabych ogniw w transakcji.
Na tyle, na ile masz kompetencje, staraj się wy-
eliminować te obszary transakcji, które budzą
twoje obawy i niepewność. Na przykład, je-
śli zawierasz umowę z klientem zagranicznym,
i nie wiesz jakie obowiązują regulacje praw-
ne w danym kraju lub jeśli nie wiesz, czy zło-
żone na umowie podpisy przedstawiają oso-
by upoważnione do reprezentacji firmy, sko-
rzystaj z wiedzy specjalistów.

11. Pytaj swojego klienta, z czego za-
mierza spłacić zobowiązania wobec twojej fir-
my, jeśli podstawowe źródło spłaty zawiedzie.
Jakie ma zabezpieczenia np. na okoliczność
gorszej koniunktury, utraty płynności finan-
sowej czy wahań kursowych. Pokaże ci to po-
dejście do ryzyka transakcji ze strony klien-
ta i jego odpowiedzialność za prowadzony
biznes.

12. Prowadź działania prewencyjne i dbaj
o dobre udokumentowanie transkacji. Aby
zapewnić sobie terminowy wpływ należnych
środków z tytułu wystawionych faktur, przy-
pomnij się delikatnie klientowi już na kilka dni
przed terminem wymagalności faktury, np.
pod pretekstem telefonicznego potwierdzenia
salda. Nie czekaj biernie, jeśli nie dostaniesz
zapłaty w ustalonym terminie – dzwoń po-
nownie i upominaj się o należne ci środki.
Z kolei przy dostawie towaru zadbaj o od-
powiednie udokumentowanie, co w przy-
padkach spornych lub zwłoki w zapłacie
pozwoli szybko wyjść z sytuacji obronną ręką
i na przykład w trybie nakazowym uzyskać
w sądzie nakaz zapłaty.

Pamiętaj, że jeśli zrealizowałeś prawi-
dłowo i w terminie kontrakt czy zlecenie, to
masz prawo oczekiwać w terminie zapłaty,
a po jego upływie domagać się należnych
środków. Generalnie obowiązuje żelazna za-
sada – po terminie wymagalności klient,
oprócz tego, iż nadal jest klientem i należy go
traktować z należytym mu szacunkiem, rów-
nolegle staje się dłużnikiem.

Grzegorz Pardela, 
dyrektor handlowy 
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Kryzysowy 
dekalog przedsiębiorcy
Co należy wiedzieć o zarządzaniu należnościami, aby nie zbankrutować
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Certyfikat Wiarygodności Bizneso-
wej to prestiżowe wyróżnienie
nadawane od początku czerwca
2010 roku przez Dun & Bradstreet

Poland. Do grona uhonorowanych należą wy-
łącznie firmy o najwyższej ocenie stabilności.
Wyróżnieni certyfikatem to firmy o danych fi-
nansowych dających gwarancję na wysoki po-
ziom rentowności, zdolności i płynności fi-
nansowej, których poziom zadłużenia oraz za-
rejestrowanych przeterminowanych płatno-
ści jest znikomy.

Ocena wiarygodności i stabilności firmy,
przygotowywana przez analityków D&B Po-
land, wystawiana jest na podstawie analizy
moralności płatniczej według programu
DunTrade oraz analizy wskaźników finan-
sowych ostatnich dostępnych sprawozdań fi-
nansowych, co potwierdza jej doskonałą
kondycję finansową, jak również wysoki sto-
pień rentowności. Certyfikat Wiarygodności
Biznesowej może zostać przyznany firmom,
które otrzymały najwyższą ocenę stabilności
według D&B.

Moralność płatnicza to podstawa
W dobie powszechnego stosowania od-

roczonych płatności problemem stają się
zatory płatnicze. Zjawisko jest szczególnie nie-
bezpieczne dla małych i średnich firm. W 2011
roku w Polsce zaledwie 34 proc. faktur pła-
conych było w terminie. Na przestrzeni ostat-
nich 3 lat moralność płatnicza w naszym kra-
ju spadła o ponad 12 proc. Tym samym bli-
sko połowa należności opłacanych jest z opóź-
nieniem powyżej 31 dni, przy czym 8,6 proc.
należności regulowanych jest w terminie po-
wyżej 120 dni. Tak wysoki odsetek plasuje nasz
kraj w ogonie Europy.

Dane statystyczne pokazują, że w naszym
kraju firmy, niezależnie od wielkości, w jed-
nakowym stopniu opóźniają swoje zobo-
wiązania finansowe. Jednak faktem jest, że
szczególnie te małe są najbardziej narażone
na zatory płatnicze, gdyż odpowiadają całym
swoim majątkiem. Dlatego w przypadku, kie-
dy przedsiębiorca nie wypłaci na czas należ-
ności, naraża swojego kontrahenta na ryzy-
ko utraty płynności finansowej. Ponadto na-
leży zauważyć, że wszelkie opłaty ponoszo-
ne z tytułu ZUS, wynagrodzeń dla pracow-
ników oraz innych świadczeń muszą być po-
noszone przez przedsiębiorcę regularnie.
W razie opóźnień winą obarcza się przed-

siębiorcę, a nie nierzetelnego kontrahenta, któ-
ry nie wywiązał się ze swoich zobowiązań płat-
niczych.

W kontekście terminowości w regulowa-
niu zobowiązań wobec kontrahentów polscy
przedsiębiorcy pod wieloma względami zaj-
mują jedno z ostatnich miejsc. Gorzej od nas
wypadają tylko Portugalczycy. Szczególnie
istotny jest fakt, że Polska wraz z Hiszpanią
i wspomnianą Portugalią zajmują niechlubne
trzy ostatnie pozycje z przeterminowaniem fak-
tur powyżej 120 dni. Oznacza to, że w naszym
kraju – podobnie jak na półwyspie Iberyjskim

– na wpłatę swoich należności nierzadko mu-
simy czekać powyżej czterech miesięcy.

Prestiż wiarygodnego kontrahenta
Otrzymanie certyfikatu to zaszczytne

wyróżnienie, które zdobyć mogą wyłącznie fir-
my spełniające ściśle określone kryteria. Cer-
tyfikat Wiarygodności Biznesowej daje gwa-
rancję, że jego właściciel jest wiarygodnym
kontrahentem, z którym warto nawiązywać
kontakty handlowe. Wyróżnienie przyznawane
przez Dun & Bradstreet Poland, honorowa-
ne jest na całym świecie i przyczynia się do
zwiększenia atrakcyjności rynkowej firmy.
Dokument jest doskonałym narzędziem dla
działów promocji i marketingu, pomocnym
w kreowaniu pozytywnego wizerunku na ryn-
ku. Ponadto stanowi gwarancję rzetelności
i wiarygodności certyfikowanego przedsię-

biorstwa, wzbudza zaufanie partnerów
biznesowych i stanowi niepodważalny ar-
gumentem w prowadzonych rozmowach
z kontrahentami.

Certyfikat Wiarygodności Biznesowej jest
grawerowanym dyplomem. Na specjalne ży-
czenie może zostać przygotowany w trzech ję-
zykach obcych: rosyjskim, angielskim, nie-
mieckim. Dzięki temu przedsiębiorca może po-
szczycić się swoją wiarygodnością przed kon-
trahentami z zagranicy. W 2011 roku w od-
powiedzi na zapotrzebowanie rynku D&B
przygotowało pakiet narzędzi do promocji fir-

my w Internecie. Razem z certyfikatem laureat
może otrzymać logo programu potwierdza-
jące jego wiarygodność, z możliwością wy-
korzystania go w materiałach promocyjnych.
Dodatkowo uzyskuje specjalny przycisk na
własną stronę internetową. 

Certyfikat Wiarygodności Biznesowej
nadawany jest za uzyskanie najwyższej oce-
ny wiarygodności w skali D&B Poland, któ-
ra wystawiana jest na podstawie danych
sprawozdania finansowego firmy za miniony
rok rozrachunkowy. Wyróżnione firmy mają
rating kształtujący się na poziomie 1, który
w czterostopniowej skali D&B oznacza, że
dane finansowe firmy dają gwarancję na wy-
soki poziom rentowności, zdolności i płynności
finansowej, a ich poziom zadłużenia oraz za-
rejestrowanych przeterminowanych płatności
jest znikomy. �

Wiarygodność w cenie
W trudnym czasie dla polskich przedsiębiorców niezwykle ważne jest potwierdzenie
swojej wiarygodności w biznesie. Jednym ze sposobów jest Certyfikat Wiarygodności
Biznesowej, przyznawany przez międzynarodową wywiadownię gospodarczą 
Dun & Bradstreet Poland. Do grona laureatów należy już blisko 2000 firm

CERTYFIKAT WIARYGODNOŚCI BIZNESOWEJ

Certyfikat Wiarygodności Biznesowej jest
grawerowanym dyplomem. Na specjalne 
życzenie może zostać przygotowany 
w trzech językach obcych

Dun & Bradstreet to czołowa wywiadownia gospodarcza. Już od ponad 171 lat
dostarcza usługi i wiedzę niezbędne do podejmowania pewnych i bezpiecznych de-
cyzji biznesowych. Rozwiązania D&B w zakresie zarządzania ryzykiem wykorzysty-
wane są w celu zwiększania rentowności oraz minimalizowania ryzyka w obrocie
gospodarczym. Rozwiązania D&B w zakresie sprzedaży i marketingu umożliwiają
zwiększanie przychodów poprzez wyszukiwanie potencjalnych partnerów hand-
lowych i nawiązywanie współpracy z nowymi kontrahentami. Produkty i usługi D&B
oparte są na największej na świecie bazie danych tego typu, zawierającej informa-
cje o 220 milionach firm z całego świata. Zapewnieniu dokładnych i kompletnych in-
formacji służą zaawansowane narzędzia zbierania danych i aktualizowana prawie
milion razy dziennie baza danych. Jako wiodąca wywiadownia gospodarcza D&B
dostarcza informacje niezbędne do podejmowania decyzji z zakresu zarządzania
ryzykiem kredytowym oraz sprzedaży i marketingu.
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Podstawową działalnością Spółki jest
świadczenie usług w zakresie wy-
konawstwa konstrukcji stalowych
wraz z zabezpieczeniem antykoro-

zyjnym i ognioochronnym. Zasięg działania
obejmuje teren całego kraju, jak również
niektóre kraje europejskie. Działająca od
1989 roku firma zatrudnia około 110 osób.

Dzięki projektom inwestycyjnym reali-
zowanym przy wsparciu z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego znacznie
wzbogacił się park maszynowy Spółki oraz
wzrosła wydajność pracy, co przyczyniło się
do skrócenia terminów realizacji zleceń.
Wzniesiono również nową halę produkcyjną,
którą wyposażono w najnowocześniejsze na
świecie urządzenia umożliwiające wprowa-
dzenie na rynek nowych usług. Stało się to
możliwe dzięki zakupowi w pełni automa-
tycznych i sterowanych elektronicznie urzą-
dzeń do obróbki blach oraz profili, automa-

tycznej linii do czyszczenia (śrutowania)
oraz automatów spawalniczych. W zakresie
spawania przy pomocy słupowysięgnika zo-
stała wdrożona nowa technologia spawania
łukiem krytym. Wysoce specjalistyczne ma-
szyny i urządzenia pozwalają na wdrożenie
innowacyjnej technologii wykonywania kon-
strukcji stalowych (np. szkieletów budynków,
zbiorników przeznaczonych na substancje
płynne lub stałe, kominów itp.).

Spółka w 2002 roku otrzymała Certyfikat
ISO 9001, który jest regularnie aktualizowa-
ny. Posiada również Świadectwa Kwalifika-
cyjne Instytutu Spawalnictwa oraz Niemiec-
kie certyfikaty GSI SLV Hannover według
norm DIN 18800-7 oraz DIN EN 3834-2.

Firma może pochwalić się wyróżnienia-
mi zdobytymi w Rankingu Diamenty „For-
besa” 2009, 2010 i 2011 oraz w III edycji kon-
kursu Gepardy Biznesu. Od trzech lat posiada
również Certyfikat Wiarygodności Bizneso-
wej nadawany przez D&B Poland.

Spółka przywiązuje dużą wagę do jako-
ści usług oferowanych swoim klientom, dla-
tego dba o doskonalenie zawodowe pra-
cowników każdego szczebla. – Satysfakcja
i zadowolenie zleceniodawców jest sprawą
priorytetową dla naszej firmy – mówi Boże-
na Cyra, dyrektor ZPR RUBOR Sp. z o.o.

www.rubor.pl

Jakość i wiarygodność
Zakład Projektowo-Remontowy RUBOR Sp. z o.o.
jest jedną z wiodących firm wytwarzających 
konstrukcje stalowe w Polsce, cieszącą się dużym uznaniem wśród 
zleceniodawców, o czym świadczą liczne referencje oraz bogaty portfel zamówień

Hala produkcyjna

SM „Oświata-Ochota” została uhono-
rowana „Certyfikatem Wiarygodności Biz-
nesowej”. Czego zasługą jest to wyróżnienie?

– Chociaż spółdzielnie mieszkaniowe
są z zasady organizacjami gospodarczymi,
trudno nas określić mianem biznesmenów,
bowiem jesteśmy przecież działaczami spo-
łecznymi, a więc nie kierujemy się wyłącznie
chęcią zysku. Nasza spółdzielnia posiada od-
powiednie przygotowanie i zaplecze finansowe

do prowadzenia inwestycji mieszkaniowych.
Jej wyniki ilustruje coroczna ocena formalna
i merytoryczna rewidentów, lustracje Związ-
ku Rewizyjnego dokonywane co 3 lata oraz
liczba głosów członkowskich udzielających
mam absolutorium.

Co jest kluczem do utrzymania dobrej
kondycji finansowej i na ile budżet pozwa-
la na realizację inwestycji?

– Dotychczas wybudowaliśmy dwa osie-
dla mieszkaniowe na Rakowcu. W obu przy-
padkach proces inwestycyjny przebiegał wy-
jątkowo sprawnie. Budynki oddano do użyt-
ku terminowo, według ustalonych kosztów.
Dobra lokalizacja, wysoki standard i prze-
widywane niskie koszty budowy sprawiły, że
już na etapie projektowania podpisano prak-
tycznie wszystkie umowy na lokale. Obie in-
westycje zrealizowaliśmy bez zaciągania kre-
dytów, wyłącznie ze środków własnych człon-

ków. W ramach osiedli zaprojektowano po-
wierzchnię usługową, która stanowi źródło
znacznych dochodów, umożliwiających spół-
dzielni racjonalną gospodarkę finansową
i uzyskiwanie nadwyżek bilansowych. Nie po-
zostaje to bez wpływu na wysokość comie-
sięcznych opłat członkowskich. Wysokie
wskaźniki płynności finansowej oraz opłaty
eksploatacyjne utrzymywane na stałym po-
ziomie pozwalają na niskie zadłużenie czyn-
szowe. Ponadto fundusz remontowy gro-
madzony z wpłat członkowskich i nadwyżek
bilansowych umożliwia spółdzielni prawi-
dłową eksploatację oraz regularną konser-
wację budynków i urządzeń bez korzystania
z kredytów bankowych i dotacji.

Rozmawiał Piotr Danilczuk

www.oswiata-ochota.home.pl

Cieszy nas stabilizacja
SM „Oświata-Ochota” została zorganizowana przez grupę nauczycieli w 1989 roku.
Od tego czasu z powodzeniem prowadzi działalność na rzecz swoich członków, 
ciesząc się stabilizacją finansową i sukcesami inwestycyjnymi. O sposobach na silną 
pozycję i pewną przyszłość mówi prezes zarządu Janina Dylik
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Jak ocenia pan popyt na ofertę CZ LOKO
na polskim rynku i jak oferta bazująca na
potencjale produkcyjnym czeskiej spółki
CZ LOKO trafia w zapotrzebowanie na lo-
komotywy krajowego kolejnictwa?

– Sytuacja na rynku kolejowym zmienia
się na korzyść takich firm jak CZ LOKO, pro-
dukujących i modernizujących pojazdy ko-
lejowe. Jeszcze parę lat temu nie było mowy
o tym, aby przewoźnik kupił nową lokomo-
tywę. Dziś coraz częściej klient nie chce lo-
komotywy starej, ale pyta o nową. CZ LOKO
nie tylko modernizuje lokomotywy spalino-
we, ale również produkuje całkiem nowe.

Co w obecnej sytuacji gospodarczej
i branżowej jest największym wyzwaniem dla
podmiotu o takim profilu usług, aby być kon-
kurencyjnym i z powodzeniem realizować wi-
zję rozwoju?

– Oferta firmy jest ofertą „szytą na mia-
rę”, czyli dokładnie dostosowaną do potrzeb
indywidulanego klienta, spełniającą wszyst-
kie, nawet najdrobniejsze, jego wymagania

i oczekiwania. Drugim wyzwaniem jest cena.
Staramy się wyjaśnić potencjalnemu klientowi,
iż pomimo tego, że cena za lokomotywę nie
jest niska, to na przestrzeni kliku lat koszt za-
kupu nie tylko się zwraca, ale przynosi też kon-
kretne zyski dla firmy.

Co decyduje o wiarygodności i uznaniu
dla oferowanych usług ze strony klientów?
Jakie czynniki są kluczowe dla prospero-
wania w biznesie i sukcesu na rynku obcym
względem macierzystego holdingu?

– Przede wszystkim jest to dostępność
oferowanych usług – liczy się nie tylko sprze-
daż jednostkowa produktu, ale ważnym
czynnikiem jest pakiet oferowanych wraz
z produktem usług. Klient w momencie za-
kupu nie pozostaje sam z nową lokomotywą.
Pakiet szkoleń z zakresu obsługi, utrzymania
technicznego, dostępność serwisu 24-go-
dzinnego, naprawy w systemie modułowym
– czyli wymiana całego uszkodzonego bloku
na nowy w ciągu 3–6 godz. – to nasze zale-
ty, cieszące się uznaniem klientów. To jed-
nocześnie także kluczowe czynniki pozwala-
jące z sukcesem działać na rynku kolejowym.

Rozmawiała Magdalena Szczygielska

www.czloko.pl

Oferta „szyta na miarę”
O działalności firmy, konkurencyjności oraz uznaniu dla oferowanych usług ze strony
klientów rozmawiamy z Piotrem Pytlem, prezesem CZ LOKO Polska Sp. z o.o.



Certyfikat Wiarygodności Biznesowej
jest przyznawany od dwóch lat, a legitymu-
je się nim ponad 2000 firm. Co gwarantuje
przynależność do grona posiadaczy CWB
i czy tak duża liczba certyfikowanych pod-
miotów odzwierciedla dobrą sytuację w sfe-
rze przedsiębiorczości?

– W polskim rejestrze REGON zareje-
strowanych jest blisko 3,9 mln firm. Oczy-
wiście nie oznacza to, że wszystkie są firma-
mi aktywnie działającymi, tzn. takimi, które
regularnie płacą podatki. Tych jest około 1,8
mln. Przy uwzględnieniu rzeczywistej liczby
przedsiębiorstw działających w Polsce nale-
ży wziąć pod uwagę fakt, że w definicję wpi-
sują się także jednoosobowe działalności
gospodarcze: lekarze, prawnicy, taksówkarze
czy agenci ubezpieczeniowi. Dlatego też
przyjmuje się, z pewnym marginesem błędu,
że przedsiębiorstw prowadzonych przez oso-
by, które są w stanie twórczo rozwijać swoją
działalność i zatrudniać pracowników, jest
w Polsce około miliona. 

W 2012 roku Certyfikatem Wiarygodności
Biznesowej zostało nagrodzonych blisko 800
przedsiębiorstw, które są firmami w bardzo
dobrej kondycji finansowej. To niewiele, bio-
rąc pod uwagę rzeczywistą liczbę wszystkich
działających firm w Polsce. Jednak analizu-
jąc dane finansowe przedsiębiorstw w ostat-
nich latach, dochodzimy do wniosku, że
większość polskich firm odczuła skutki świa-
towej recesji. Prawdą jest, że w ostatnim roku
znaczna część poprawiła swoją sytuację fi-
nansową, co odzwierciedla zwiększona licz-
ba przyznanych Certyfikatów Wiarygodno-
ści Biznesowej w porównaniu z analogicznym
okresem roku ubiegłego. To jednak nie po-
zwala na hurraoptymizm. Nagrodzone przed-
siębiorstwa stanowią swego rodzaju koło za-
machowe polskiej gospodarki. Są podmio-
tami, które z całą pewnością można nazwać
rzetelnymi, stabilnymi i wiarygodnymi. Wio-
dą prym w polskim biznesie.

Jaki obraz polskiej gospodarki wyłania
się na podstawie analiz przeprowadzonych
w procesie certyfikacji? Pod jakim względem
wyróżnione firmy można uznać za śmietankę
polskiego biznesu?

– Główną miarą przyznania przez wy-
wiadownię gospodarczą D&B Poland Cer-
tyfikatu Wiarygodności Biznesowej są twar-
de dane finansowe. To one decydują, czy dany
podmiot znajdzie się w gronie laureatów.
Określają siłę finansową przedsiębiorstwa,

która jest zależna od wartości netto firmy, ob-
liczanej jako różnica kapitałów własnych, war-
tości niematerialnych i prawnych na podstawie
bilansu za ostatni rok obrachunkowy. Do-
datkowym kryterium są informacje o moral-
ności płatniczej badanego podmiotu, płyną-
ce z programu monitorowania przetermino-
wanych płatności DunTrade. W efekcie cer-
tyfikat nie tylko jest potwierdzeniem siły fi-
nansowej przedsiębiorstwa na rynku, lecz tak-
że stanowi gwarancję minimalnego ryzyka
współpracy. Dodatkowo poświadcza, że fir-
ma na czas reguluje swoje zobowiązania fi-
nansowe wobec kontrahentów.

Co przekonuje firmy, że warto ubiegać
się o certyfikat? Jakie korzyści najbardziej
docenili ubiegłoroczni laureaci programu
i co mogą zyskać firmy certyfikowane w tym
roku?

– Certyfikat Wiarygodności Biznesowej
wykorzystywany jest głównie przez strate-
giczne działy rozwoju przedsiębiorstwa, jak
i przez komórki marketingu, promocji czy Pu-
blic Relations. Tym pierwszym certyfikat po-
mocny jest przy uwiarygodnieniu kondycji fi-
nansowej, jak również potwierdzeniu rzetel-
ności, wiarygodności i solidności. Pomaga
w negocjacjach z kontrahentami, wzbudza za-
ufanie i pozwala wygrywać konkursy i prze-
targi. Działy marketingu i Public Relations wy-
korzystują certyfikat w procesie budowania
pozytywnego wizerunku firmy na rynku. Po-
nadto pozwala on na dodatkową reklamę
w Internecie, stanowi doskonałą okazję do za-
prezentowania przedsiębiorstwa na łamach
prasy. Tym samym ułatwia dotarcie do sze-
rokiego grona odbiorców komunikatu.

W jakiej mierze formalne poświadcze-
nie dobrej kondycji i płynności finanso-
wej firmy wpływa na jej konkurencyjność
i umocnienie rynkowej pozycji poprzez
wzmożone partnerstwo biznesowe?

– Certyfikat Wiarygodności Biznesowej
nadawany jest przez wywiadownię gospo-
darczą Dun & Bradstreet Poland. Wyróżniane
są nim firmy z najsilniejszą kondycją, która
w czterostopniowej skali D&B oznacza, że
dane finansowe firmy dają gwarancję na wy-
soki poziom rentowności, zdolności i płyn-
ności finansowej, a ich poziom zadłużenia
oraz zarejestrowanych przeterminowanych
płatności jest znikomy. Idea nadawania cer-
tyfikatu pojawiła się w czasie, gdy w rapor-
tach handlowych przygotowywanych przez
analityków D&B zaczęło przybywać firm z co-
raz niższą oceną kondycji finansowej. Na ryn-
ku narastającym problemem stały się zatory
płatnicze i brak płynności, który zmniejsza po-
czucie bezpieczeństwa w nawiązywaniu
współpracy z firmami zewnętrznymi. Głośne
stały się przypadki ogłoszenia upadłości
przez duże i zaufane podmioty rynkowe.
W przedsiębiorstwach pojawiła się potrzeba
potwierdzenia, że współpraca z nimi nie
grozi upadkiem firmy. Nadanie certyfikatu jest
poświadczeniem, że firma wykazuje wysoki
poziom płynności finansowej, a jej funkcjo-
nowanie na rynku nie jest zagrożone. Ułatwia
w ten sposób zdobycie nowych kontrahentów
i utrzymanie dotychczasowych. Z drugiej stro-
ny stanowi sygnał, że firma nim wyróżniona
jest zaufanym podmiotem do współpracy.

Rozmawiała Dorota Babkiewicz

50 Fakty

Wyróżniamy najsilniejszych
O idei Certyfikatu Wiarygodności Biznesowej, korzyściach dla jego posiadaczy 
oraz zależności między liczbą wyróżnianych firm a kondycją polskiej gospodarki 
rozmawiamy z Tomaszem Starzykiem z Dun & Bradstreet Poland
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Działalność firmy koncentruje się
wokół organizacji profesjonal-
nych transportów standardo-
wych, ADR, Frigo, kontenerów,

transportów kombinowanych oraz przewo-
zów ponadnormatywnych towarów. Prze-
wozy są realizowane w sposób dostoso-
wany do potrzeb konkretnego zlecenia,
z uwzględnieniem różnorodnych czynni-
ków, takich jak czas, odległość, rodzaj towaru.
Dzięki stałym umowom z firmami trans-
portowymi dysponującymi różnego rodza-
ju pojazdami samochodowymi na rynku
krajowym i międzynarodowym oraz wielo-
letnim kontaktom z operatorami kolejowy-
mi i doświadczeniu zdobytemu w strukturach
austriackiej Firmy Welz, a także współpracy
ze specjalistami w zakresie spedycji związa-
nej z odprawą celną, przeładunkiem i prze-
wozem towarów, klienci mają możliwość sko-

rzystania z transportu organizowanego dro-
gą lądową, morską i kolejową. Ponadto sieć
agentów i partnerów firmy WELZ Polska ofe-
ruje sprawne i szybkie dostarczenie ładunków
drogą lotniczą, jaką zapewnia czarter sa-
molotu.

Równolegle znajomość rynku agencji cel-
nych w Polsce i poza granicami kraju pozwa-
la zespołowi firmy oferować profesjonalne usłu-
gi związane z odprawami celnymi. Dodatko-
wo przedsiębiorstwo dysponuje powierzch-
niami magazynowymi, które udostępnia klien-

tom, aby zyskali jak najlepsze warunki skła-
dowania towarów. Od 1 lipca 2012 roku wy-
sokie wymagania spełnia nowo uruchomiony
magazyn wysokiego składowania. Nowocze-
sny obiekt, zlokalizowany na terenie GPP w Ka-
towicach, jest monitorowany i ogrzewany,
a przy tym dostosowany do wymogów kon-
wencji ADR, dzięki czemu reprezentuje wysoki
poziom i spełnia oczekiwania nawet najbardziej
wymagających klientów.

www.welz.com.pl

Spedycja bez tajemnic
WELZ Polska Sp. z o.o. począwszy od 2009 roku oferuje profesjonalną obsługę 
i krótki termin realizacji zleceń oraz konkurencyjne stawki frachtowe. Trzon 
przedsiebiorstwa stanowią pracownicy, którzy wieloletnie doświadczenie zdobywali 
w strukturach austriackiej firmy WELZ Internationale Spedition GmbH

Co pozwala firmie spełniać czynniki bra-
ne pod uwagę w programie certyfikacji wia-
rygodności biznesowej?

– Parametry finansowe podlegające oce-
nie podczas certyfikacji przez firmę D&B Po-
land są bardzo istotne dla oceny kondycji
i rzetelności przedsiębiorstwa. Według takich
samych kryteriów jesteśmy na co dzień oce-
niani przez dostawców, udziałowców oraz
konkurencję. Parametry te mogą dużo mó-
wić o kondycji firmy i ułatwiać operacyjne
prowadzenie biznesu, jednak sukces rynko-
wy to już zupełnie inna sprawa. Commcord
zawdzięcza go odpowiednio dobranej spe-
cjalizacji produktowej, reputacji wypraco-
wanej przez lata działalności, unikalnej wie-
dzy zatrudnionych specjalistów oraz zna-
komitemu know-how. Kluczem do sukcesu
jest również naczelna zasada obowiązująca
w organizacji, według której zaproponowa-
nie klientowi rozwiązania najodpowiedniej-
szego do jego potrzeb, jest celem nadrzęd-
nym w stosunku do wysokości zysku, jaki zo-
stanie osiągnięty ze sprzedaży danego roz-
wiązania. Podsumowując – rzetelność i za-

ufanie w biznesie przynosi długofalowo wy-
mierne korzyści.

Jakie są przejawy państwa troski o bez-
pieczeństwo informacji – z jednej strony dzię-
ki oferowanym rozwiązaniom z obszaru
sieci i infrastruktury systemowej, z drugiej
poufności danych i dyskrecji, które stanowią
istotny aspekt biznesowej wiarygodności?

– Przejawy troski to za mało. Bezpie-
czeństwo informacji należy do tych aspektów
działalności, które muszą być bezwzględnie
przestrzegane. Dlatego te kwestie w Comm-
cord są usankcjonowane za pomocą umów,
regulaminów, procedur i szkoleń, a w przy-
padku współpracy z kontrahentami, u których
mamy dostęp do danych szczególnie wraż-
liwych, działamy na podstawie umów NDA.
Również ta część informacji, która stanowi ta-
jemnicę przedsiębiorstwa, własną lub kon-
trahenta, chroniona jest poprzez stosowanie
restrykcyjnych procedur oraz nowoczesnych
środków technicznych.

Jaka strategia rozwoju przyświeca firmie
i czym są podyktowane planowane działania
inwestycyjne oraz projakościowe?

– Uważam, że w sytuacji, w jakiej obec-
nie znalazła się Polska oraz cała gospodar-
ka światowa, organizacje takie jak Commcord
bardziej niż do tej pory powinny w swojej stra-
tegii uwzględniać czynniki makroekono-
miczne, ale też nieustannie dążyć do po-
większania przewagi nad konkurencją poprzez
podnoszenie jakości usług oraz oferowanie
nowoczesnych, wydajnych i skutecznych
rozwiązań. Jednak to przede wszystkim wia-
rygodność i rzetelność, zarówno w stosunku
do klientów, jak i – co jest równie istotne – kon-
trahentów, ułatwiają lub przyspieszają zdo-
bywanie i zawieranie kontraktów.

Rozmawiała Magdalena Szczygielska

COMMCORD Sp. z o.o.
ul. Hoffmanowej 19, 35-016 Rzeszów

tel./fax: 17 852 99 26, biuro@commcord.pl
www.commcord.pl

Przejawy troski to za mało
Rozmowa z Tomaszem Hałaszem, prezesem firmy Commcord Sp. z o.o.
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Co jest kluczowe w wizerunku solidne-
go usługodawcy w zakresie zarządzania i ad-
ministrowania nieruchomościami?

– Podstawą bytu solidnego usługodaw-
cy jest zadowolony klient, a zatem staramy się
w miarę możliwości spełniać jego wymaga-
nia i oczekiwania.

Generalnie klienci patrzą na jakość pra-
cy przez pryzmat ceny, więc przystosowaliśmy
nasze usługi pod kątem ich możliwości fi-
nansowych. I tak, średnia stawka za zarzą-
dzanie wynosi 0,70 zł za 1 mkw. Cena 1 mkw.
w nowo wybudowanym budynku z 48 miesz-
kaniami, oddanym do użytku w grudniu
2011 roku, z mieszkaniami wykończonymi
„pod klucz”, w pełnym standardzie, z zago-
spodarowaniem terenu, tj. miejsca postojo-
we i zieleń, wyniosła 2300 zł. Przy czym na-
jemcy wnieśli partycypację w wysokości 30
proc. kosztów budowy danego lokalu miesz-
kalnego.

Jakie aspekty związane z państwa dzia-
łalnością na rzecz wspólnot są najwięk-
szym wyzwaniem i wymagają najwięcej za-
angażowania, biorąc pod uwagę obecną sy-
tuację prawno-finansową obserwowaną na
rynku nieruchomości?

– Jako prezes spółki posiadam licencję za-
wodową na zarządzanie nieruchomościami.
Dodatkowo dwóch pracowników posiada
tego typu uprawnienia. Jest to ważne zwłasz-
cza w bezpośrednich kontaktach z zarząda-
mi wspólnot, czy też całą społecznością.

Wyzwaniem dla spółki jest osiągnięcie
kompromisu w zakresie uchwalania planów
gospodarczych na dany rok budżetowy i za-
liczek na fundusze remontowe. Wiadomym
jest, iż płacone zaliczki na fundusz remontowy
są nieadekwatne do potrzeb i wówczas należy
wspierać się kredytami, na co nie wszyscy
członkowie danej wspólnoty wyrażają goto-

wość. Naszą rolą jest przekonanie ich do
słuszności tego przedsięwzięcia, a jedno-
cześnie rozwianie obaw z nim związanych.

Zarządzamy 41 budynkami wspólnot
mieszkaniowych, 16 budynkami socjalnymi
gminy miasta Rawa Mazowiecka i 3 budyn-
kami Starostwa Powiatowego. Jako Zarząd-
ca staramy się pozyskiwać środki z zewnątrz
dla wspólnot na cele rewitalizacyjne, zwłasz-
cza starych obiektów, tzw. kamienic wielo-
rodzinnych. Dzięki wsparciu finansowemu
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środo-
wiska na ogólną wartość 1 142 170 zł wyko-
nujemy obecnie rewitalizację trzech kamienic.

Co wskazałaby pani jako kluczową
zmianę na przestrzeni ponad 10 lat działal-
ności Rawskiego TBS, która istotnie wpły-
nęła na funkcjonowanie spółki?

– Prezesem spółki jestem od listopada
2004 roku. Spółka w tamtym czasie ograni-
czała działalność do obsługi wspólnot miesz-
kaniowych i prowadzenia remontów. Jej ka-
pitał zakładowy wynosił wówczas niecałe
8 mln zł, a dzisiaj wynosi 13,681 mln zł.

Rozpoczęłam starania o zwiększenie ka-
pitału zakładowego poprzez wniesienie przez
gminę miasto Rawa Mazowiecka aportem do
spółki udziałów we wspólnotach mieszka-

niowych w postaci niewykupionych lokali
mieszkalnych i użytkowych. To działanie spo-
wodowało, iż spółka weszła do wspólnot nie
tylko jako zarządca, ale i pełnoprawny czło-
nek, co pozwala podejmować wszelkie decy-
zje i mieć pełną kontrolę nad słusznością wy-
datkowania środków, a także przeciwstawiać
się przy procesach gospodarczych, które na-
rażałyby spółkę na nieuzasadnione wydatki.

Kolejnym atutem posiadania własnych lo-
kali mieszkalnych i użytkowych jest możliwość
ich zbycia w drodze licytacji. Pozyskane z tego
tytułu środki pozwoliły rozpocząć realizację
nowych inwestycji mieszkaniowych.

Od 2008 roku świadczą państwo nie tyl-
ko usługi administracyjne, lecz także pro-
wadzą własne inwestycje budowlane. Co jest
warunkiem powodzenia w tej dziedzinie?

– Posiadając odpowiednio zgromadzone
środki, spółka rozpoczęła pierwszą swoją in-

westycję poprzez wybudowanie i oddanie
do użytku bloku z 24 mieszkaniami. Realiza-
cja tego obiektu, jak i każdego następnego, po-
przedzona była analizą rynku. W tym bu-
dynku najemcy wnosili partycypację w wy-
sokości 10 proc. kosztów budowy. Standard
wybudowanego zasobu oraz niewielka par-
tycypacja przyszłych najemców spowodowały
duże zainteresowanie tego typu mieszkania-
mi. Tak więc rozpoczęliśmy budowę kolejne-
go budynku, tym razem z 48 mieszkaniami,
który został oddany do użytku w grudniu 2011
roku.

Obecnie trwają prace wykończeniowe
nowego budynku w systemie deweloper-
skim i tbs-owskim z 13 mieszkaniami, w tym
ośmioma własnościowymi i pięcioma spół-
ki z partycypacją w kosztach przyszłych na-
jemców do 30 proc. Ponadto spółka wybu-
dowała budynek użytkowy na wynajem, z któ-
rego też osiąga wpływy, a zainteresowanie nim
przez klientów skłania nas do podjęcia decyzji
o kontynuacji tej działalności.

Realizacja obranego kierunku nie przy-
chodzi łatwo, borykamy się z wieloma pro-
blemami. Nie posiadamy działek pod nowe
budownictwo, stąd zmuszeni jesteśmy za-
gospodarowywać wolne tereny osiedli wie-

lorodzinnych. Z tych też powodów każda na-
sza inwestycja poprzedzona jest protestem
mieszkańców, co znacznie opóźnia realiza-
cję projektów.

Duże znaczenie w osiąganiu celu, jak
w każdej działalności, odgrywają środki fi-
nansowe. Pozyskiwanie ich wymaga deter-
minacji. Rawskie TBS, wchodząc w koope-
rację z innymi podmiotami w ramach po-
wstałego klastra przy Quality ALL Develop-
ment, korzysta ze środków Unii Europejskiej
z programu „finansuj-buduj”. Umożliwiło
nam to budowę dwóch budynków, a za
środki ze sprzedaży mieszkań w tych bu-
dynkach możemy realizować kolejne inwe-
stycje w systemie dewelopersko-tbs-owskim.

Rozmawiała Magdalena Szczygielska

www.rtbs.info

Jasno określone cele
Rozmowa z Teresą Pietrzak, prezes Rawskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego

Spółka weszła do wspólnot nie tylko jako zarządca,
ale i pełnoprawny członek, co pozwala podejmować
wszelkie decyzje i mieć pełną kontrolę nad
słusznością wydatkowania środków, a także 
przeciwstawiać się przy procesach gospodarczych
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Sondaż Business Centre Club, prze-
prowadzony wśród firm członkow-
skich w maju 2012 roku, wskazuje,
że ponad 60 proc. zrzeszonych

przedsiębiorców uważa zatory płatnicze za
duży problem w prowadzeniu działalności.
Przy tym 78 proc. respondentów deklaruje, że
nie korzysta z usług faktoringu. Argumenty
przytaczane przez ekspertów z branży ilustrują
tezę, że warto zmienić ten stan i nastawienie
przedsiębiorców do faktoringu, gdyż stano-
wi on narzędzie niezwykle pomocne przy
utrzymaniu płynności finansowej.

Jak podaje definicja na stronie Polskie-
go Związku Faktorów, faktoring to rodzaj
działalności finansowej polegającej na wy-
kupie nieprzeterminowanych wierzytelności
przedsiębiorstw, należnych im od odbiorców
z tytułu dostaw towarów lub usług, połączony
z finansowaniem klientów oraz świadczeniem
na ich rzecz dodatkowych usług. To samo źró-
dło wyjaśnia, iż zadaniem faktorów, czyli firm
świadczących usługi faktoringowe, jest do-
starczanie przedsiębiorstwom środków fi-
nansowych pod nieuregulowane faktury, od-
noszące się do sprzedaży krajowej i ekspor-
towej. Usługi kierowane są do firm, które pro-
wadzą sprzedaż z odroczoną płatnością,
mają duże zapotrzebowanie na elastyczne fi-
nansowanie, utrzymują stałą współpracę z od-
biorcami i realizują ekspansywną strategię
zwiększenia obrotów, m.in. poprzez stosun-
kowo długie terminy płatności. – Faktoring to
usługa, dzięki której pieniądze z wystawionych
kontrahentowi faktur z odroczonym terminem
płatności trafiają do przedsiębiorcy natych-
miast po dokonaniu sprzedaży, a ciężar mo-
nitorowania spływu należności spada na
firmę faktoringową – czytamy na stronie Bib-
by Financial Services.

Działalność firm faktoringowych ma nie-
bagatelne znaczenie dla polskiej gospodarki,
utrzymania trendu wzrostowego w branży i co-
raz wyższych obrotów – podaje portal PZF.
Z kolei strona Bibby Financial Services in-
formuje: „Faktoring to rozwiązanie dla przed-
siębiorców na każdym etapie prowadzenia
działalności. Przeznaczony jest zarówno dla
firm, które dynamicznie się rozwijają, lecz nie
chcą czekać na pieniądze z faktur od 30 do 120
dni, ale również dla tych, którym zdarza się tra-
cić płynność finansową. Faktoring to narzę-

dzie, które sprawdza się zarówno w czasie kry-
zysu, jak i rozkwitu gospodarczego, gdyż de-
cyzja o przyznaniu finansowania nie opiera się
jedynie na wynikach finansowych firmy”. 

Warto dodać, że faktorzy oferują szereg
wariantów usługi dostosowanych do po-
trzeb konkretnych odbiorców. Firmy mogą wy-
bierać spośród możliwości faktoringu pełne-
go (bez regresu) i niepełnego (z regresem) lub
wyspecjalizowanego (np. faktoring ekspor-
towy). Dzięki faktoringowi przedsiębiorca
może otrzymać należną mu kwotę zanim sta-
nie się ona wymagalna, a wsparcie w zarzą-
dzaniu portfelem należności minimalizuje
ryzyko strat z tytułu niespłaconych faktur.
W efekcie należności pozyskane wcześniej od
faktora mogą zostać przeznaczone na dalszą
działalność gospodarczą, co pozwala zwięk-
szyć aktywa i znacznie rekompensuje wyso-
kość prowizji na rzecz faktora.

Na początku bieżącego roku Polski Zwią-
zek Faktorów, skupiający 20 firm, które ge-
nerują około 90 proc. obrotów branży fak-
toringowej w Polsce, donosił, iż obroty zrze-
szonych usługodawców wzrosły w 2011 roku
o ponad 19 proc., osiągając wartość 67,1 mld
zł, co na przestrzeni 10-letniej historii PZF
oznacza 9-krotny wzrost, z poziomu około 7,2
mld zł w 2001 roku. Ostatnio branżę cieszą
informacje odnośnie rosnącej dynamiki kra-
jowego sektora i wyników, które pozwalają za-
obserwować coraz lepszą pozycję krajowej
branży na tle faktoringu w innych pań-
stwach.

Coraz silniejszy segment usług faktorin-
gowych świadczy o tym, że propozycje fak-
torów okazują się pomocnym rozwiązaniem
dla przedsiębiorców, którzy muszą stawić czo-
ła problemom z płynnością finansową. Co-
raz więcej podmiotów gospodarczych po-
strzega usługi faktoringowe jako stabilne i sku-
teczne źródło finansowania, które chroni
firmy przed skutkami zatorów płatniczych, bę-
dących w okresie spowolnienia gospodarczego
problemem dotykającym coraz więcej sekto-
rów, a także przydatne narzędzie służące eli-
minacji ryzyka braku zapłaty przez dłużników.
– Kryzys gospodarczy i postępujące za nim
wydłużające się terminy płatności wpływają
na rozwój usług firm faktoringowych, które
najlepiej i dużo szybciej dostosowują się do
wymagań rynku. Nie oznacza to jednak, że
w czasach stabilizacji ekonomicznej faktoring
jest narzędziem zbędnym. Wręcz odwrotnie
– faktoring jest uniwersalnym narzędziem fi-
nansowym, dopasowującym się do sytuacji
przedsiębiorców – uważa Mariusz Wiśniew-
ski, dyrektor departamentu sprzedaży Crédit
Agricole Commercial Finance Polska SA.

Niezależnie od okoliczności gospodar-
czych faktorzy oferują wsparcie w powadze-
niu biznesu. Nawet w okresie koniunktury fak-
toring służy wydłużaniu terminów płatności
dla kontrahentów, a zarazem przyspieszaniu
zakupów materiałów produkcyjnych, umoż-
liwiając szybszą realizację zamówień. 

Oprac. MS

Nie tylko na kryzys
W czasie kryzysu coraz silniejszą pozycję zyskuje oferta firm faktoringowych. Ich
usługi są jednak nie tylko pomysłem na wyjście z tarapatów finansowych wywołanych
spowolnieniem gospodarczym, lecz także przyszłościowym narzędziem przeznaczonym
dla przedsiębiorców, którzy dynamicznie się rozwijają i chcą poprawić płynność 
finansową, uniknąć zatorów płatniczych, a w efekcie zwiększyć konkurencyjność
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Wramach III Międzynarodowe-
go Kongresu Faktoringu, zor-
ganizowanego z inicjatywy Pol-
skiego Związku Faktorów, eks-

perci polskiej branży faktoringowej mieli
okazję zapoznać się z praktykami stosowa-
nymi za granicą oraz omówić najważniejsze
wyzwania, jakie stoją dziś przed sektorem.
Poza przedstawicielami branży prowadzącymi
działalność w Polsce, w kongresie wzięło
udział 215 reprezentantów firm faktoringo-
wych z zagranicy, w tym szefowie światowych
organizacji faktoringowych.

Erik Timmermans, sekretarz generalny In-
ternational Factors Group, zauważył, że glo-
balny rynek faktoringu rósł przez ostatnie 30
lat cztery razy szybciej niż światowa gospo-
darka. Według danych IFG w 2011 roku war-
tość obrotów w faktoringu wzrosła w ciągu
roku o 25 proc., przekraczając wartość 1961
mld euro, przy czym liderem są aktualnie Chi-
ny, ze wzrostem wartości obrotów o 77 proc.

(do 274 mld euro). Taki wynik plasuje je w
czołówce wraz z Wielką Brytanią i Irlandią o
łącznych obrotach o wartości 286 mld euro.

Sytuacja polskiego faktoringu na tle glo-
balnym wypada całkiem nieźle. Wyniki uzy-
skiwane przez faktorów w Polsce, systema-
tycznie poprawiane, wyraźnie zbliżają nas do
czołówki dojrzałych rynków. Według da-

nych GUS obroty firm faktoringowych w Pol-
sce wzrosły w 2011 roku do 95,3 mld zł. Ich
udział w PKB Polski wyniósł 6,25 proc., co
jest wynikiem lepszym od światowej średniej
(4,3 proc.).

Mimo dynamicznego rozwoju udział
Polski w globalnym obrocie faktoringowym
jest stosunkowo niewielki. Utrzymuje się na
poziomie około 1,2 proc., podczas gdy roz-
winięte rynki europejskie osiągają wyniki kil-
kakrotnie lepsze (np. Wielka Brytania i Irlandia
w sumie – 14,6 proc., Włochy – 8,9 proc.,
Francja – 8,9 proc., Niemcy – 8 proc., Hisz-
pania – 5,7 proc.). To ilustruje, że polski ry-
nek usług faktoringowych ma duży potencjał
wzrostu.

Szanse dla rozwoju branży w skali świa-
towej uczestnicy kongresu widzą w ujedno-
liceniu rozwiązań technologicznych oraz
przepisów regulujących usługi faktoringowe
w różnych krajach, zwłaszcza na terenie
Unii Europejskiej. �

Kongres Faktoringu
Polska branża faktoringowa goni światową czołówkę – taki wniosek 
płynie z danych analizowanych w ramach III Międzynarodowego 
Kongresu Faktoringu, który odbył się 13 września w Warszawie

Uczestnicy III Międzynarodowego
Kongresu Faktoringu

Faktoring to usługa, która umożliwia
przedsiębiorcy nie tylko otrzymanie
gotówki za fakturę w ciągu jednego
dnia, dzięki czemu skutecznie unika

on skutków zatorów płatniczych, ale i sko-
rzystanie z dodatkowych opcji. Otrzymuje on
na przykład szczegółową i stale dostępną
w systemie komputerowym informację na te-
mat tego, jak płacą odbiorcy. W ramach fak-
toringu ceduje na bank działania ponaglają-
ce, takie jak pisemne i telefoniczne monity kie-
rowane do nierzetelnych kontrahentów. Ko-
rzystając z faktoringu, przedsiębiorca może
udzielić dłuższych terminów płatności swo-
im odbiorcom, jednocześnie nie ryzykując
utraty własnej płynności.

Podstawowym kosztem w przypadku
faktoringu jest prowizja od faktury (czyli opła-
ta za operacyjne czynności związane z usłu-
gą) oraz koszt finansowania (czyli na przykład
WIBOR powiększony o marżę banku). Do-

datkowo, jak przy kredycie, należy doliczyć
opłatę roczną za przyznanie limitu. W nie-
których przypadkach pojawiają się opłaty
dodatkowe, dlatego warto zapoznać się rów-
nież z tabelami opłat. Generalnie koszt łącz-
ny faktoringu waha się w okolicach 0,7-
1,5 proc. wartości faktury przy 30-dniowym
terminie płatności.

Statystyki potwierdzają rosnące z roku na
rok zainteresowanie tą usługą. Rośnie liczba
przedsiębiorców korzystających z tego rodzaju
finansowania oraz wartość obrotów fakto-
ringowych. Rośnie też liczba instytucji oferu-
jących faktoring, co świadczy o dużym po-
tencjale tego rynku. Ponadto rośnie krąg
klientów, dla których usługa jest dostępna.

Od roku w ofercie Raiffeisen Bank Polska
znajduje się mikrofaktoring przeznaczony
dla firm z roczną sprzedażą powyżej 500 tys.
zł. Z usług banku w ciągu kilku miesięcy sko-
rzystało około 200 przedsiębiorców mikro, bo-

wiem ten segment firm relatywnie najmocniej
odczuwa skutki zatorów płatniczych.

Jednym z przełomowych momentów
w rozwoju faktoringu było zamykanie linii kre-
dytowych i ograniczenie dostępu do finan-
sowania kredytowego w następstwie kryzysu
2008–2009. To wtedy wiele firm przekonało
się, że faktoring wspomaga je w przejściu
przez trudne czasy spowolnienia gospodar-
czego. Obecnie firmy mają ponownie na uwa-
dze wysokie ryzyko związane z kredytem ku-
pieckim i niewypłacalnością kontrahentów.
Skracają zatem terminy płatności. Nato-
miast przedsiębiorca korzystający z faktoringu
może proponować terminy dłuższe, a tym sa-
mym utrzymać konkurencyjność i zwiększyć
szansę utrzymania się na rynku w trudnych
czasach.

Paweł Kacprzak, 
dyrektor ds. faktoringu 
Raiffeisen Bank Polska

Korzyści z faktoringu
Spowolnienie gospodarcze wywiera coraz większą presję na przedsiębiorcach. 
Pojawiają się zatory płatnicze, prowadzące niejednokrotnie do utraty płynności, 
a nawet do bankructwa. Firmy muszą wydłużać terminy płatności, co pogarsza 
ich bilanse. Odpowiedzią na te problemy jest faktoring

54 Fakty

FAKTORING

Fot. ARCHIWUM ORGANIZATORA





Są państwo największą bilateralną Izbą
w Polsce, zrzeszającą około 1000 firm. Co
przekonuje polskie i niemieckie przedsię-
biorstwa do członkowstwa i co najbardziej ce-
nią w przynależności do Izby firmy od lat
tworzące jej struktury?

– Trudno się dziwić tak dużej liczbie człon-
ków, skoro wymiana gospodarcza pomiędzy
Polską a Niemcami jest na bardzo wysokim
poziomie. Niemcy są najważniejszym polskim
partnerem handlowym – trafia tam jedna
czwarta polskiego eksportu i stamtąd po-
chodzi jedna piąta importu, co oznacza, że
polska gospodarka jest silnie powiązana z nie-
miecką, a tym samym silnie uzależniona od
kondycji ekonomicznej Niemiec. Słabsza ko-
niunktura zachodniego sąsiada wpływa na
funkcjonowanie polskich firm, które nie-
rzadko dostarczają półprodukty czy kompo-
nenty służące dalszej produkcji. Zatem efek-
tem ograniczenia produkcji przez fabryki za
zachodnią granicą jest spadek eksportu. Pol-
ska z kolei jest w pierwszej dziesiątce part-
nerów gospodarczych RFN.

Izba postawiła przed sobą wiele zadań,
wśród których najważniejszym jest pobu-
dzanie i wspieranie wymiany gospodarczej po-
między naszymi krajami. Członkowie dzielą
się informacjami, doświadczeniem, wiedzą na
niwie gospodarczej. Izba troszczy się o inte-
resy zrzeszonych w niej podmiotów gospo-
darczych, zarówno niemieckich, jak i polskich.
Oczywiście w Izbie dominują przedsiębiorstwa
z kapitałem niemieckim w Polsce, wszak
znacznie więcej jest firm niemieckich w Pol-
sce, niż polskich w Niemczech.

Już na początku lat 90. Niemcy były naj-
większym inwestorem zagranicznym nad
Wisłą. Obecnie szacujemy na 6 tys. liczbę
aktywnych inwestorów wywodzących się
z Niemiec, z czego właśnie około tysiąca jest
zrzeszonych w Izbie. Dzięki naszej aktyw-
ności członkowie uczestniczą w licznych biz-
nesowych spotkaniach, seminariach, kon-
ferencjach, szkoleniach. Izba prowadzi Cen-
trum Konferencyjne, które jest organizato-
rem ww. wydarzeń. Działają nasze oddzia-
ły i biura regionalne: w Gliwicach, Wrocła-
wiu, Poznaniu i Trójmieście. Ułatwiają one
naszym członkom nawiązywanie bliskich
kontaktów z potencjalnymi klientami w da-
nym regionie. Ponadto wydajemy w języku
polskim i niemieckim dwumiesięcznik „Wia-

domości Gospodarcze” i comiesięczny news-
letter gospodarczy oraz prawny. To wszyst-
ko stanowi o sile Izby, jej rzeczywistej war-
tości, a nasza obecność na terenie całej Pol-
ski ułatwia pozyskiwanie nowych człon-
ków.

Jakiego rodzaju wsparcia najbardziej po-
trzebują dziś członkowie i jak Izba dostoso-
wuje podejmowane działania do bieżących
oczekiwań zrzeszonych podmiotów?

– To jest bardzo dobre pytanie, ponieważ
rynek ulega zmianom nie tylko z roku na rok,
ale wręcz z miesiąca na miesiąc. Polska na
przestrzeni minionych 20 lat stała się innym
krajem na gospodarczej mapie Europy, a co

za tym idzie, również zmianie uległy potrze-
by przedsiębiorstw.

Jeszcze 10–15 lat temu zadawano nam
pytania dotyczące polskiej ekonomii na du-
żym poziomie ogólności, np. o możliwości na-
wiązania kontaktów z przemysłem metalur-
gicznym. Dysponowaliśmy wówczas nie-
wielką listą polskich firm. Dzisiaj oczekuje się
od nas wielu specjalistycznych, ściśle zdefi-
niowanych informacji o konkretnych ce-
chach danej dziedziny gospodarki, np. w kwe-
stii posiadanych przez określoną firmę cer-
tyfikatów, jej precyzyjnie określonej specjal-
ności, potrzebach inwestycyjnych, jakości
produkcji itd. Zmieniły się zatem tematy
przewodnie tych zapytań. Ponadto padają py-
tania dotyczące ochrony środowiska, sieci
dróg czy komunikacji kolejowej. Dziś musi-
my sprecyzować kryteria dotyczące wyszu-
kiwania potencjalnych polskich partnerów.
Słowem oczekiwania wobec nas uległy ra-
dykalnej zmianie.

Inwestorzy niemieccy nie szukają jedynie
partnera, ale strategicznych inicjatyw go-
spodarczych. Usługi Izby muszą być zatem

bardziej kompleksowe, polegające m.in. na za-
rządzaniu projektami, a nie jedynie udziela-
niu odpowiedzi na pytania. To wielka różni-
ca. W przeszłości firmy niemieckie szukały
w Polsce outsourcingu produkcji, bo koszty
pracy były relatywnie niższe niż na Zachodzie.
Jednocześnie siła robocza była i jest dobrze
wykwalifikowana. Dziś outsourcing należy do
przeszłości, koszty pracy wzrosły. Obecnie nie-
mieckie firmy są zainteresowane odkrywaniem
i badaniem rynku w celu sprzedaży na nim
swoich produktów. Znakiem czasu jest i to,
że w znacznie mniejszym stopniu niż po-
przednio zainteresowane są one inwestycja-
mi, a bardziej miejscem budowania sieci

56 Fakty

Kreator polsko-niemieckiej
współpracy
Rozmowa z Michaelem Kernem, dyrektorem generalnym 
i członkiem zarządu Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej
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Jednym z warunków wspólnego sukcesu jest 
większe zaangażowanie inwestycyjne polskich
przedsiębiorstw w Niemczech, do bardziej
zrównoważonego poziomu. Nie powinna 
występować tak duża przepaść miedzy skalą 
inwestycji niemieckich w Polsce i polskich 
w Niemczech, jak to ma miejsce obecnie



WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA: NIEMCY

Fakty 57

dystrybucji dóbr, kreowaniem rynków zbytu.
Duże firmy, czy wręcz koncerny, od dawna są
obecne w Polsce, teraz inicjatywy inwestycyjne
przejął sektor MSP. Izba dostosowuje się do
tych zmieniających się trendów. To samo zja-
wisko, tylko w mniejszej skali, dotyczy polskich
inwestorów w Niemczech.

Co stanowi o potencjale współpracy
polsko-niemieckiej i perspektywach part-
nerstwa naszych krajów w wymiarze go-
spodarczym?

– Nasze kraje, ze względu na sąsiedztwo,
są silnie powiązane gospodarczo. Człon-
kowstwo w Unii Europejskiej ma także duże
znaczenie. Perspektywy współpracy polepsza-
ją się również ze względów infrastruktural-
nych, czego przykładem niedawno oddana do
użytku autostrada Warszawa–Berlin. To
istotny czynnik pobudzania rozwoju wy-
miany handlowej.

Mamy duże doświadczenie i tradycję we
współpracy. Obie strony darzą się zaufaniem,
co stanowi cenną podstawę udanego part-
nerskiego rozwoju. Jego przyszłością jest
trzeci sektor gospodarki, czyli usługi i ko-
operacja dotycząca obecności na rynkach za-
granicznych.

Dzisiejsza współpraca międzynarodowa
i proces wytwarzania w niemałym stopniu
opierają się na tym, że część łańcucha pro-
dukcji znajduje się w Chinach. Tak to dzia-
ła, choć nie wyłącznie, bo można dostrzec ten-
dencję do jego skracania ze względu na po-
łożenie geograficzne Państwa Środka czy ca-
łego Dalekiego Wschodu. Koszty transpor-
tu są bardzo wysokie, toteż firmy szukają
dostawców bliżej zlokalizowanych, także
w Europie. I tu w grę wchodzi Polska – do-
tyczy to zarówno dużych, jak i małych przed-
siębiorstw. Nie chodzi tylko o łańcuch pro-
dukcji, ale i o to, że część decyzji biznesowych
dotyczących produkcji podejmowana jest
w Polsce. W tym zjawisku widzimy przyszłość
naszych kontaktów na nadchodzące 5-10 lat.
Wiele polskich firm jest coraz silniej do-
strzeganych na niemieckim rynku, by wska-
zać Comarch z branży IT czy Solaris Bus
& Coach – środki transportu.

Jak ocenia pan bieżące stosunki polsko-
niemieckie pod względem inwestycji po-
dejmowanych przez polskie i niemieckie fir-
my na obu rynkach?

– Wspomniałem już o inwestycjach nie-
mieckich zrealizowanych w Polsce, również
poprzez uczestnictwo w prywatyzacji, która
w niemałym stopniu została już przeprowa-
dzona. Niemniej jednak warto podkreślić tak-
że wzrost inwestycji niemieckich w Polsce.
Niemcy uważają, że dają one wysoką stopę
wzrostu. Dane o tym fakcie docierają do Izby.

Według naszych szacunków Niemieckie
firmy zainwestowały w Polsce 22–23 mld euro,
a polskie w Niemczech – 2 mld euro. Izba
przewiduje, że polskie firmy w perspektywie
5–10 lat zmienią postrzeganie szans inwe-
stycyjnych w Niemczech; będą się koncen-

trowały na bardziej wysublimowanych jej for-
mach, jak to ma miejsce w przypadku przed-
siębiorstw niemieckich.

Jakie branże są najbardziej perspekty-
wiczne, biorąc pod uwagę kondycję finan-
sową i sytuację społeczno-gospodarczą w Eu-
ropie oraz tendencje w rozwoju gospodar-
czym obu krajów?

– Zarówno w Polsce, jak i w Niemczech
odchodzi się od tradycyjnej energetyki na rzecz
odnawialnych źródeł energii. Głównym te-
matem jest zastępowanie węgla, jako źródła
energii, energią z OZE – biomasa, biogaz, far-
my wiatrowe. Na tym polu ma miejsce
współpraca polsko-niemiecka. Wiemy też
o polskich planach dotyczących energetyki ją-
drowej. Niemcy sukcesywnie wyłączają elek-
trownie jądrowe, przy zmianie polityki trud-
no byłoby uruchomić je ponownie.

Drugim ważnym tematem jest rozwój in-
frastruktury – nie tylko budowy dróg, lotnisk,
ale także szlaków kolejowych, które w Polsce
są nierentowne w dziedzinie przewozu to-
warów, a mogą być konkurencyjne wobec
transportu drogowego. To tworzy perspektywy
współpracy z niemieckimi firmami.

Kolejna dziedzina to opieka zdrowotna,
w której niemieckie firmy są aktywne w Pol-
sce. Zdaniem Izby, istnieją pierwszoplanowe
sektory współpracy gospodarczej, do których,
oprócz wcześniej wymienionych, należy mo-
toryzacja czy branża wysokich, innowacyjnych
technologii. Byłoby celowe, aby Polska pro-
mowała swoją gospodarkę jako nowoczesną,
opartą na wiedzy i zaawansowanych tech-
nologiach. A nie jedynie jako producenta żyw-
ności, mebli bądź tekstyliów.

Jak radzą sobie polskie przedsiębiorstwa
wkraczające na rynek niemiecki i na jaki
grunt trafiają?

– Polskie firmy, które zazwyczaj nie dys-
ponują wielkim kapitałem, nie szukają w Niem-
czech szansy na rozpoczęcie produkcji, lecz
dążą do nawiązywania współpracy z lokal-
nymi firmami. Ci potencjalni partnerzy han-
dlowi mogą pomóc im w znalezieniu rynków
zbytu, dystrybucji dóbr. Eksporterzy mogą
uzyskać wyższe ceny niż na rodzimym ryn-
ku. Stosunek ceny do jakości w sposób na-
turalny wspomaga konkurencyjność pol-
skich towarów w Niemczech. Poza „magna-
tami” polskiej gospodarki, takimi jak Orlen czy
Ciech, którzy są aktywni na niemieckim ryn-
ku, obserwujemy na nim liczącą się obecność
różnorodnych średnich i małych przedsię-
biorstw. Rosną sukcesywnie ich obroty,
w szczególności po wejściu Polski do UE
i zniesieniu wszelkich barier w przepływie ka-
pitału. Oczywiście firma musi być dobrze po-
informowana o tym, jak zarejestrować i roz-
począć biznes w Niemczech, a także jak zna-
leźć potencjalnego partnera czy klientów,
zwłaszcza w przypadku, gdy nie jest ona sze-
rzej znana na niemieckim rynku. I takie
usługi oferuje Polsko-Niemiecka Izba Prze-
mysłowo-Handlowa. Słowem, poprzez swo-

ją renomę pomaga rozpocząć działalność
w Niemczech.

Co cenią w polskim rynku niemieccy in-
westorzy i jakie sektory gospodarki są dla
nich najbardziej interesujące z punktu wi-
dzenia oferowanych warunków i możliwo-
ści rozwoju, a także trafnego wyboru niszy
rynkowej?

– Duży potencjał współpracy ma sektor
IT. Polska znana jest w Niemczech jako pro-
ducent wysokiej jakości żywności i podwy-
konawca w wielu dziedzinach przemysłu. Tak-
że jako kraj posiadający wysoko kwalifiko-
wane kadry, w szczególności świetnych in-
żynierów. U polskiego pracownika niemiec-
cy pracodawcy wysoce sobie cenią nie tylko
fachowe umiejętności, ale i motywację do pra-
cy, tudzież efektywność. Ważna jest też sta-
bilność polityczna kraju. Te czynniki mają
istotne znaczenie dla tradycyjnych sektorów
gospodarki.

Jak sygnalizowałem, obserwujemy ro-
snące znaczenie współpracy gospodarczej po-
między naszymi państwami na polu nowo-
czesnych sektorów gospodarki, strategicznych
z punkty widzenia przyszłości. Do nich na-
leży także inżynieria mechaniczna.

W czym upatruje pan sukces dalszej
współpracy polsko-niemieckiej, biorąc pod
uwagę jej aktualny stan, doświadczenia
Izby w minionych latach i potencjał obu ryn-
ków?

– W opinii Izby, potencjał rozwoju współ-
pracy gospodarczej jest wysoki. Istnieją
sprzyjające warunki do dalszego zacieśniania
partnerstwa, a ono będzie sprzyjało utrwaleniu
i zwiększeniu obecności i pozycji obu krajów
na światowych rynkach. Jednym z warunków
wspólnego sukcesu jest większe zaangażo-
wanie inwestycyjne polskich przedsiębiorstw
w Niemczech, do bardziej zrównoważonego
poziomu. Nie powinna występować tak duża
przepaść miedzy skalą inwestycji niemieckich
w Polsce i polskich w Niemczech, jak to ma
miejsce obecnie. Izba ma nadzieję na taką
zmianę, gdyż ona będzie miała pierwszo-
rzędne znaczenie dla rozwoju współpracy.

Dla niemieckich eksporterów niemałe
znaczeniem ma rosnący popyt w Polsce na ich
towary. Z drugiej strony, o około 40 proc. wię-
cej niż 10 lat temu niemieckich importerów
kupuje produkty i usługi firm lokalnych,
które dzięki temu mogą zaistnieć na rynkach
zagranicznych. Według szacunków Izby,
40 proc. niemieckich przedsiębiorstw chce nie
tylko pozostać w Polsce, ale zwiększyć poziom
inwestycji. Co więcej, 38 proc. firm, w związ-
ku z powyższym, zwiększyć zatrudnienie. Nie-
małe znaczenie ma i to, jak polskie firmy będą
się prezentować w Niemczech, np. podczas
międzynarodowych targów. Czy będą to
czyniły, co jeszcze raz chcę mocno podkreślić,
jako przedsiębiorstwa nowoczesne, zorien-
towane na przyszłość, konkurencyjne.

Rozmawiał Andrzej Uznański



Jak ocenia pan potencjał polskiego ryn-
ku spożywczego i pozycję Bahlsen Polska na
przestrzeni blisko 20 lat działalności w Pol-
sce? W jaki sposób pracują państwo nad roz-
poznawalnością marki Bahlsen i zaufaniem
do oferowanego asortymentu?

– Ciastka to największa kategoria na ryn-
ku słodyczy, zarówno pod względem wolu-
menu, jak i wartości. W ciągu ostatnich 10 lat
spożycie ciastek w przeliczeniu na głowę
mieszkańca w Polsce wzrosło, przez co rynek
ciastek znacząco urósł. Nie zmienia to jednak
faktu, że w Polsce wciąż zjada się mniej cia-
stek niż w krajach zachodnich. Dla rynku cia-
stek stanowi to ogromny potencjał rozwoju,
jak również wielką szansę dla markowych pro-
ducentów, którzy ten rynek kreują. Wpraw-
dzie dynamika rozwoju całego rynku ciastek
w ujęciu ilościowym w ostatnim roku nieco
wyhamowała, ale według „Panel Handlu
Detalicznego”, opracowanego przez firmę
Nielsen, w 2012 roku odnotowuje się wzrost
poniżej 1 proc. w porównaniu rok do roku,
a jednocześnie znacząco, bo aż o 9,1 proc.
wzrosła sprzedaż w ujęciu wartościowym. 

Ostatnie lata były dla firmy Bahlsen bar-
dzo pomyślne. Obrót naszej firmy w ciągu
ostatnich pięciu lat wzrósł o prawie 100 proc.,
a nasz apetyt wciąż rośnie. Dlatego dążymy do
zostania niekwestionowanym numerem jeden.
Wieloletnia strategia, inwestycje w reklamę,
technologię i innowacje produktowe, jak rów-
nież w relacje z partnerami biznesowymi, to
kroki, które zapewnią nam osiągnięcie długo-
terminowych sukcesów i pozycję lidera rynku.
Tradycyjne receptury i wysoka jakość pro-
duktów oferowana za rozsądną cenę oraz wa-
chlarz produktów, skierowany do różnych grup
docelowych, przekładają się na rosnące za-
ufanie i lojalność konsumentów.

Jak wymagający jest polski konsument
i jakimi metodami starają się państwo tra-
fić w upodobania potencjalnego nabywcy wy-
robów Bahlsen?

– Polski konsument staje się coraz bardziej
świadomy i wymagający. Dotyczy to również
ciastek. Najchętniej sięga on po ciastka, któ-
rych jakości może zaufać i które oferowane
są w przystępnej cenie. Taką właśnie polity-
kę prowadzi nasza firma, oferując wysoką ja-
kość produktów, wytwarzanych w oparciu

o tradycyjne receptury, za rozsądną cenę. To
daje nam gwarancję, że klient powróci i bę-
dzie lojalny. Ponadto aktywnie reagujemy na
potrzeby i zmieniające się gusta konsumen-
tów. W tym roku, na przykład, wprowadzili-
śmy zupełną nowość w portfolio marki HIT
– Hit Choco Sticks – kruche herbatniki z cze-
koladą w kształcie sticksa, z końcówką bez cze-
kolady, dzięki czemu można je wygodnie chru-
pać, nie brudząc sobie rąk. Kolejnym przy-
kładem odpowiedzi na potrzeby konsumen-
tów było wprowadzenie linii Smaki Dzieciń-
stwa pod marką Krakuski. To linia 3 smaków
nawiązująca do domowych wypieków: szar-
lotki, makowca i ciasta wiśniowego. Upodo-
bania smakowe polskiego konsumenta są inne
niż smakosza ciastek w Wielkiej Brytanii czy
Niemczech, dlatego, co warto podkreślić, roz-
wijając nowe produkty, wsłuchujemy się w głos
polskiego konsumenta i jego oczekiwania.
Dzięki temu mamy gwarancję, że nasze no-

wości zaspokoją jego potrzeby, a przez to od-
niosą sukces na coraz bardziej wymagającym
rynku.

Jakie bieżące działania i kierunki roz-
woju najlepiej wpisują się w cele strategicz-
ne firmy i sprzyjają doskonaleniu jakości oraz
umacnianiu firmowanych marek?

– Nadrzędnym celem, jaki stawia sobie
nasza firma, jest wypracowanie pozycji lide-
ra na rynku ciastek w Polsce. Zmierzając
w tym kierunku, z roku na rok inwestujemy
coraz więcej w rozwój innowacji i rozszerze-
nie portfolio, jak również działania promo-
cyjne i reklamowe. Co więcej, by jak najlepiej
sprostać zapotrzebowaniom rynku, w tym
roku zostanie ukończona rozbudowa zakła-
du produkcyjnego w Skawinie.

Rozmawiała Magdalena Szczygielska

www.bahlsen.pl

Rośnie sprzedaż i apetyt
Bahlsen Polska od lat z powodzeniem umacnia swoją pozycję wśród producentów 
ciastek. Wraz z coraz większą znajomością polskiego rynku i gustu konsumentów,
rosną wyniki firmy, której gama słodyczy jest dostosowana do oczekiwań klientów, 
a przy tym nie obciąża ich budżetu. O tym, co pozwala umacniać markę, 
pomaga zdobywać lojalnych klientów i zbliża do pozycji rynkowego lidera 
w branży, mówi Scott Brankin, Country Manager firmy Bahlsen Polska

Oferujemy wysoką jakość produktów wytwarzanych
w oparciu o tradycyjne receptury, za rozsądną
cenę. To daje nam gwarancję, że klient powróci 
i będzie lojalny. Ponadto aktywnie reagujemy na
potrzeby i zmieniające się gusta konsumentów
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W jakim celu powstało Stowarzyszenie
i w jaki sposób realizuje ono swoją misję?

– Zadaniem SKFPPiPT jest podejmo-
wanie działań propagujących ideę parków
przemysłowych oraz technologicznych, w tym
wymianę informacji, opinii, integracji parków
przemysłowych i technologicznych w Polsce,
oraz współpracę z inkubatorami przedsię-
biorczości i strefami ekonomicznymi. Zjaz-
dy członków Stowarzyszenia odbywają się kil-
ka razy do roku podczas wzajemnych kon-
ferencji, uroczystości biznesowych czy forów
gospodarczych. W trakcie tych spotkań dzie-
limy się doświadczeniami, identyfikujemy po-
trzeby oraz mechanizmy niezbędne do dal-
szego rozwoju parków. Następnie wypraco-
wane wnioski i postulaty przedstawiamy
organom administracji państwowej i samo-
rządowej.

Jak, pana zdaniem, wypada innowacyj-
ność polskiej gospodarki na tle Europy?

– Ranking Komisji Europejskiej plasuje
nasz kraj na 23. pozycji pod względem in-
nowacyjności. Z tej perspektywy rzeczywiście
wypadamy słabo. Zauważmy jednak, że po-
mimo kryzysu Polska wykazuje rosnące PKB,
a eksport stale się zwiększa. Gdyby poziom
naszej innowacyjności był tak niski, jak wy-
nika to z ratingu, gospodarka nie mogłaby się
tak rozwijać. Trzeba zaznaczyć, że niektóre fir-
my działające w Polsce, wykorzystujące tu-
tejszy potencjał wiedzy i nauki do prowadzenia
badań, są jednocześnie częścią zagranicznych
koncernów. Zatem innowacyjność, która ma
miejsce na polskim gruncie i jest dziełem ro-
dzimych fachowców, w rzeczywistości buduje
kapitał innowacyjny kraju inwestora, bo tam
mieści się centrala firmy.

Jak ocenia pan działalność funkcjonu-
jących na polskim gruncie parków techno-
logicznych? Czy ich potencjał jest dosta-
tecznie wykorzystywany?

– Na podejmowanie ocen funkcjonowa-
nia parków technologicznych w obecnej per-
spektywie finansowej, tj. na lata 2007–2013
jest zdecydowanie zbyt wcześnie. Wciąż trwa
okres inwestycyjny związany z przygotowa-
niem infrastruktury i warunków dla rozwoju
firm prowadzących działalność w obszarze
badań, rozwoju lub innowacji. Termin rozli-
czenia tych projektów to rok 2015. Wtedy bę-
dziemy mogli też mówić o sukcesie bądź nie-

powodzeniu parków technologicznych. Dzi-
siaj możemy odnieść się do poprzedniego
okresu finansowania, jaki miał miejsce w la-
tach 2004–2006. Wtedy wsparcie publiczne
przeznaczone było m.in. na rewitalizację te-
renów poprzemysłowych i tworzenie no-
wych miejsc pracy. W tym przypadku parki
poradziły sobie znakomicie.

Wiele się słyszy o niedofinansowaniu
działalności B+R. Jakie możliwości wspar-
cia mają do dyspozycji przedsiębiorcy, by móc
korzystać z kreatywności polskich ośrodków
badawczych?

– Wdrożenie właściwych mechanizmów
finansowania badań jest kluczem do sukce-

su w zacieśnianiu współpracy pomiędzy
przedsiębiorcami i ośrodkami naukowymi.
Bardzo dobrym krokiem ku poprawie tej
współpracy jest ogłoszony we wrześniu tego
roku konkurs Narodowego Centrum Badań
i Rozwoju, z nową formułą publicznej po-
mocy dla konsorcjów firm i naukowców. Na
jej podstawie pieniądze na badania będą po-
chodziły zarówno ze środków publicznych,
jak i od przedsiębiorców. Natomiast prawo
do dysponowania 100 proc. praw majątko-
wych od wypracowanych wyników badaw-
czych będzie przysługiwało przedsiębior-
com. Takie działania to dla właścicieli firm
faktyczna zachęta i powód do podjęcia
współpracy z nauką.

W jakim kierunku pana zdaniem będą
się rozwijały w najbliższym czasie parki
technologiczne i inne innowacyjne ośrodki
biznesowe?

– Wychodząc z definicji parku techno-
logicznego jako platformy współpracy po-
między nauką a biznesem, należy dodać trze-
ci element – państwo lub samorząd. Parki
technologiczne powinny być częścią większej
całości, wpisywać się w strategię rozwoju Pol-

ski i regionu. Niezmiernie ważna jest też in-
teligentna specjalizacja i dostosowanie pro-
filu działalności parku do uwarunkowań
regionu, zaś najważniejszym zadaniem par-
ków technologicznych jest poszukiwanie in-
nowacyjnych przedsiębiorców i kojarzenie ich
z naukowcami. Wobec dostępnych środków
finansowych na laboratoria i naukę, parki
i innowacyjne przedsiębiorstwa nie ma innej
drogi jak zacieśnienie współpracy, której
efektem będą innowacyjne produkty, wpły-
wające na rozwój innowacyjności polskiej go-
spodarki.

Rozmawiała Dorota Babkiewicz

Innowacyjność 
wymaga współpracy
Rozmowa z Romanem Trzaskalikiem, prezesem zarządu Stowarzyszenia Krajowego
Forum Parków Przemysłowych i Parków Technologicznych

Wobec dostępnych środków finansowych 
na laboratoria i naukę, parki i innowacyjne 
przedsiębiorstwa nie ma innej drogi jak 
zacieśnienie współpracy, której efektem będą 
innowacyjne produkty, wpływające na rozwój 
innowacyjności polskiej gospodarki

PARKI TECHNOLOGICZNE
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Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny to w chwili obecnej jedno z najatrakcyj-
niejszych miejsc do inwestowania w południowo-wschodniej Polsce. Aeropolis jest
pierwszym branżowym parkiem, który ma podtrzymywać wieloletnie i głęboko zako-
rzenione w tym regionie tradycje przemysłu lotniczego. Park zarówno w sferze gospo-
darczej, jak i naukowo-badawczej ma być powiązany z przemysłem lotniczym. Ponadto
ma za zadanie wspierać pozostałe strategiczne dla rozwoju województwa podkarpac-
kiego branże tj.: informatyka, biotechnologia, chemia i przemysł elektromaszynowy.

Idea utworzenia Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego sięga 2003 roku. Wówczas podpisano porozumienia
o utworzeniu PPNT, którego sygnatariuszami byli: Samorząd Województwa Podkarpackiego, Powiat Rzeszowski, Gmina Mia-
sto Rzeszów, Politechnika Rzeszowska oraz Uniwersytet Rzeszowski. W 2006 roku do porozumienia dołączyły: Gmina Głogów
Małopolski oraz Gmina Trzebownisko.

PROJEKT PN.: „ROZBUDOWA PODKARPACKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO (PPNT) – II ETAP”

W związku z dużym zainteresowaniem przedsiębiorców inwestowaniem w naszym regionie, Rzeszowska Agencja Rozwoju Re-
gionalnego SA, która zarządza Parkiem, przystąpiła do realizacji projektu pn.: „Rozbudowa Podkarpackiego Parku Naukowo-
-Technologicznego (PPNT) – II etap”.

Projekt ten realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007–2013, Priorytet I: Nowocze-
sna gospodarka, Działanie I.3 Wspieranie Innowacji.

Budżet projektu: 82 828 984,35 PLN
Kwota wydatków kwalifikowanych: 68 000 000,00 PLN
Kwota dofinansowania z Unii Europejskiej: 53 696 880,00 PLN

Zakres projektu obejmuje realizację następujących zadań:
• kompleksowe uzbrojenie w infrastrukturę techniczną terenu o powierzchni około 48 ha, w ramach Strefy S1-3,
• wybudowanie kompleksu Inkubatora Technologicznego wraz z Centrum Obsługi PPNT,
• utworzenie 4 laboratoriów badawczo-rozwojowych.

Strefa S1-3 jest częścią Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego. Obejmuje obszar o powierzchni około 48 ha po-
łożony na terenie miejscowości Jasionka (gmina Trzebownisko) i Rudna Mała (gmina Głogów Małopolski), w pobliżu Lotniska
„Rzeszów-Jasionka” oraz istniejącej Strefy S1.

Teren ten jest w całości objęty Specjalną Strefą Ekono-
miczną EURO-PARK Mielec.

Strefa S1-3 została kompleksowo uzbrojona w następującą in-
frastrukturę techniczną:
• sieć elektroenergetyczną, gazową, wodociągową, 
• kanalizację sanitarną i deszczową
• drogę wewnętrzną.

Dostawę wody i odbiór ścieków ze strefy zapewnia tzw. magistrala wodno-kanalizacyjna o długości około 7 km., łącząca te-
reny inwestycyjne z siecią wodociągową i kanalizacyjną w Rzeszowie.

Zachętą dla inwestorów do lokowania działalności w tej strefie jest bardzo dobra dostępność komunikacyjna (droga krajo-
wa nr 9 i 19, autostrada, lotnisko). Do dyspozycji Inwestorów na terenie Strefy S1-3 znajduje się 25 działek o powierzchni
od 0,5 ha do 2,7 ha.

Projekt współfinansowany prze Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej i środków budżetu państwa



Kompleks Inkubatora Technologicznego wraz z Centrum Obsługi PPNT znajduje się w miejscowości Tajęcina (gmina Trze-
bownisko), na terenie Strefy S1, przy drodze wojewódzkiej nr 869 po północnej stronie Portu Lotniczego „Rzeszów-
Jasionka”.

Teren na którym zlokalizowany jest obiekt Inkubatora objęty jest 
Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO PARK-MIELEC.

Celem budowy Inkubatora jest stworzenia miejsca skupiającego i promującego rozwój wysokich technologii.

Obiekt Inkubatora Technologicznego przeznaczony jest głównie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, działających
w branżach mających strategiczne znaczenie dla naszego regionu tj.: lotnictwo, informatyka, elektronika oraz branża elektro-
maszynowa.

W Inkubatorze będą mogły ulokować swoją działalność zarówno firmy rozpoczynające działalność gospodarczą, jak i już dzia-
łające, a także te, które są związane z działalnością PPNT.

W budynku Inkubatora o łącznej powierzchni około 5300 m3 będzie można wynająć na preferencyjnych warunkach pomiesz-
czenia biurowe oraz produkcyjno-usługowe. Ponadto do dyspozycji przedsiębiorców przeznaczono salę konferencyjną.

Okres przebywania przedsiębiorców w Inkubatorze Technologicznym wynosi maksymalnie 5 lat.

Uruchomienie Inkubatora Technologicznego planuje się w IV kwartale 2012 roku.

Planuje się wybudowane dwóch dodatkowych hal w ramach kompleksu Inkubatora Technologicznego, w których będą do-
stępne moduły produkcyjno-usługowe o powierzchni około 1000 m2 każdy.

W ramach projektu utworzone zostaną 4 laboratoria badawczo-rozwojowe:
• trzy w ramach obiektu Laboratorium Badawczego dla Politechniki Rzeszowskiej
• jedno w ramach obiektu Laboratorium Biotechnologii dla Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Profil działania laboratoriów ukierunkowany będzie na organizację i prowadzenie badań m.in. z dziedziny lotnictwa, biotech-
nologii, chemii i ochrony środowiska na potrzeby przedsiębiorstw. Oferta laboratoriów skierowana będzie głównie do grupy
małych i średnich przedsiębiorstw, które nie są w stanie samodzielnie ponieść dużych wydatków związanych z wyposażeniem
i utrzymaniem specjalistycznych laboratoriów. W ramach projektu do powyższych laboratoriów planowany jest zakup spe-
cjalistycznego wyposażenia.

Centrum Zarządzania PPNT
tel. (+48 17) 86 76 206
www.aeropolis.com.pl

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego SA
tel. (+48 17) 85 24 376

www.rarr.rzeszow.pl

Centrum Obsługi Inwestora
tel. (+48 17) 86 76 200

www.coi.rzeszow.pl



Międzynarodowy Salon Prze-
mysłu Obronnego odbywał
się pod Honorowym Patro-
natem Prezydenta Rzeczypo-

spolitej Polskiej Bronisława Komorowskie-
go, który dokonał uroczystego otwarcia
targów. – Pragnę pogratulować organiza-
torom tej cennej, mającej już swoją wielo-
letnią tradycję, inicjatywy tak potrzebnej im-
prezy wystawienniczej, która dobrze promuje
polską gospodarkę. Wystawcom i uczestni-
kom targów życzę ciekawych obserwacji, no-
wych doświadczeń i wypracowania satys-
fakcjonujących kontraktów – powiedział

prezydent Bonisław Komorowski otwierając
MSPO.

– W realizacji priorytetów rozwoju naszej
armii, w tym także w rozwoju obrony po-
wietrznej, należy w maksymalnym stopniu wy-
korzystać możliwości tkwiące w polskim
przemyśle. Sprzęt i systemy prezentowane na
MSPO w Kielcach stanowią dowód, że
znaczna część rodzimych firm i przedsię-
biorstw jest w stanie podjąć takie wyzwanie,
w tym zwłaszcza w kooperacji z właściwymi
sobie firmami zagranicznymi. Salon Prze-
mysłu Obronnego to szansa dla całego prze-
mysłu zbrojeniowego – dodał prezydent.

W XX MSPO wzięli udział między in-
nymi: minister obrony narodowej Włoch
Giampaolo Di Paola, szef polskiego resortu
obrony Tomasz Siemoniak, szef polskiej dy-
plomacji Radosław Sikorski oraz Stanisław
Koziej, szefa Biura Bezpieczeństwa Naro-
dowego. Pokazy dynamiczne Polskich sił
zbrojnych osobiście zobaczył szef Sztabu Ge-
neralnego Wojska Polskiego generał Mie-
czysław Cieniuch.

Od 2004 roku imprezie towarzyszą Na-
rodowe Wystawy przemysłu obronnego. Do-
tychczas swój potencjał obronny oraz wy-
posażenie prezentowały: Niemcy, Francja,
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Jubileuszowy 
Międzynarodowy Salon
Przemysłu Obronnego
W 1993 roku, na debiutującym MSPO, w jednej hali prezentowało swoją ofertę 
zaledwie 85 wystawców z 5 krajów – z czego tylko 8 z zagranicy. Po 20 latach 
Salon skupił 400 wystawców z 29 krajów całego świata i urósł do rangi 
najważniejszego wydarzenia tego rodzaju w Europie Centralnej i trzeciej 
co do wielkości militarnej imprezy wystawienniczej na Starym Kontynencie, 
po Paryżu i Londynie. Tegoroczną edycję odwiedziło ponad 13 000 gości

MIĘDZYNARODOWY SALON PRZEMYSŁU OBRONNEGO
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Izrael, USA, Szwecja, Państwa Grupy V4 oraz
Wielka Brytania. W tym roku swoją Wysta-
wę Narodową  miały Włochy. Ekspozycja Mi-
nisterstwa Obrony Włoch oraz przemysłu
włoskiego zajęła około 500 mkw. w pawilo-
nie i tyleż samo na terenie zewnętrznym.

Włoski resort przygotował także konfe-
rencję, na którą zostali zaproszeni przedsta-
wiciele Ministerstw Obrony m.in. Polski,
Niemiec, Francji oraz Wielkiej Brytanii. Wy-
stawa włoska na MSPO była jednym z ele-
mentów polsko-włoskiej współpracy woj-
skowo-technicznej, będącej pokłosiem pod-
pisanego w marcu przez Tomasza Siemoniaka
i Giampaolo di Paola Memorandum poro-
zumieniu pomiędzy Rządem Rzeczypospo-
litej Polskiej a Rządem Republiki Włoskiej
o współpracy obronnej.

Nieodłącznym elementem Salonu jest wy-
stawa statyczna, jak i dynamiczna Sił Zbroj-
nych RP organizowana przez Inspektorat
Wsparcia Sił Zbrojnych przy współudziale
Wojsk Lądowych i Żandarmerii Wojskowej.

Międzynarodowy Salon Przemysłu
Obronnego to forum łączące potencjalnych
klientów i dostawców, to miejsce prezentacji
najnowocześniejszych technologii i produk-
tów w zakresie uzbrojenia i techniki wojsko-
wej, miejsce poznawania potrzeb i oczekiwań
odbiorców, spotkań i rozmów, nawiązywania
nowych kontaktów i podtrzymywania już ist-
niejących dla przedstawicieli z krajów całego
świata.

Targi to nie tylko wystawa, ale również se-
minaria i konferencje. Zarówno Instytucje
współpracujące, jak również wystawcy mają
możliwość przeprowadzenia prezentacji, se-
minariów i konferencji.

Salon Obronny od wielu lat wspierany jest
przez Ministerstwa Obrony Narodowej, Go-
spodarki, Spraw Zagranicznych, Skarbu
Państwa, Nauki i Szkolnictwa Wyższego
oraz Siły Zbrojne RP. Jak co roku najlepsze
produkty prezentowane na targach zostały na-
grodzone Nagrodą Prezydenta RP, Nagrodą
Defender oraz Wyróżnieniem Ministra Obro-
ny Narodowej. �

Nagrody Targów MSPO

Nagroda Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej 
• Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii 

z Warszawy za przyrząd rozpoznania 
skażeń PRS-1

Nagroda Defender
• Zakłady Metalowe Dezamet SA z Nowej 

Dęby za 40 mm nabój kumulacyjno-
-odłamkowy z zapalnikiem programowalnym 
radiowo

• Wojskowa Akademia Techniczna 
im. Jarosława Dąbrowskiego, Warszawa; 
Zakłady Metalowe Dezamet SA z Nowej 
Dęby za system broni i amunicji 
obezwładniającej kalibru 40mm (SBAO-40)

• Lubawa SA, Ostrów Wielkopolski 

za kamizelkę kuloodporną LIFEGUARD 
SPEC QR

• Wojskowe Zakłady Inżynieryjne SA z Dęblina 
za pontonowy most kasetowy

• Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej 
im. prof. Józefa Kosackiego z Wrocławia; 
Wojskowe Zakłady Łączności nr 2 SA 
z Czernicy za SOLARFILTR – mobilny filtr 
uzdatniania wody zasilany baterią 
fotowoltaiczną

• Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno-
-Technologiczne SA z Warszawy za 
lotniskowy osuszacz powietrza LOP

• Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych 
z Warszawy; FAS Mariusz Ficoń, 
Bielsko-Biała; Wytwórnia Sprzętu 
Komunikacyjnego „PZL – Świdnik” SA 
ze Świdnika; Zakłady Mechaniczne Tarnów 
SA z Tarnowa; Bumar Żołnierz SA 

z Warszawy za nahełmowy system 
celowniczy NSC-1 „ORION”

• Bumar Żołnierz SA z Warszawy za system 
wykrywczo-gaśniczy STOP-FIRE

• Konsorcjum trzech firm: Wojskowe Zakłady 
Mechaniczne SA, Siemianowice Śląskie; 
Autocomp Management Sp. z o.o., 
Szczecin; Trinity Interactive Sp. z o.o., 
Warszawa za kompleksowy symulator 
szkolenia kierowców KTO ROSOMAK 
typu JASKIER

• Soosung Defense Industries Ltd., Korea 
Południowa, za automatyczny system 
utrzymania luf (ABC)

Wyróżnienie Ministra Obrony Narodowej
• Huta Stalowa Wola SA ze Stalowej Woli 

za dywizjonowy moduł ogniowy 155 mm 
samobieżnych haubic REGINA



Jakie najważniejsze zmiany i momenty
przełomowe były najistotniejsze w wielo-
letniej działalności firmy i jej drodze do dzi-
siejszej silnej pozycji?

– Jednym z istotnych elementów w dzia-
łalności firmy była komercjalizacja spółki
w 2008 roku. Takie posunięcie było spowo-
dowane koniecznością samodzielnego utrzy-
mania się na rynku. Drugim przełomowym
okresem dla firmy są ostatnie miesiące. Spół-
ka podjęła szereg działań mających na ce-
lu dywersyfikację portfela produkcyjnego,
w tym na rynku cywilnym. Liczymy że doce-
lowo przyniesie to wymierne korzyści mate-
rialne w postaci realizowanej sprzedaży.
Przykładem takich działań jest wejście w przy-
szłościowy rynek biogazowy oraz podjęcie
prac nad innowacyjnymi produktami spe-
cjalistycznymi dla Sił Zbrojnych RP.

Co pomogło państwu rozwinąć skrzydła
w obranej specjalizacji i zdobyć zaufanie woj-
ska oraz adresatów państwa oferty w obrę-
bie rynku cywilnego w kraju i za granicą?

– W moim odczuciu spółka już zdoby-
ła zaufanie swoich klientów zarówno poprzez
jakość swoich wyrobów i usług, jak i bieżą-
cą współpracę z kontrahentami. Niestety
wciąż nie możemy w pełni rozwinąć skrzy-
deł z powodu braku finansowania tematy-
ki z zakresu prac badawczo-rozwojowych dla
nowych produktów. Z tego względu spółka
stara się pozyskać niezbędne do realizacji
tego celu środki finansowe w konkursach
ogłoszonych przez Narodowe Centrum Ba-
dań i Rozwoju oraz od inwestorów ze-
wnętrznych zainteresowanych partycypo-
waniem w kontraktach. Z całą pewnością re-
latywnie małe środki finansowe pozwoliły-
by w krótkim czasie zaprezentować kilka no-
wych innowacyjnych produktów z poten-
cjalnym popytem na nie także za granicą.
Spółka nieustannie szuka finansowania
swoich nowych innowacyjnych rozwiązań,
aby w efekcie móc w pełni wykorzystać
swój potencjał.

Jakie znaczenie mają dla państwa kon-
takty międzynarodowe i jakie rynki po-
strzegają państwo jako najbardziej atrakcyjne
w bieżącej sytuacji, a z drugiej strony – naj-
bardziej przyszłościowe, warte nawiązania
długofalowej współpracy?

– Z punktu widzenia strategii spółki
kontakty międzynarodowe są bardzo istotnym
elementem rozwoju. Spółka wiąże poważne
plany z szerokim wyjściem na rynek mię-
dzynarodowy w zakresie oferty nowych pro-
duktów. Obecnie zaczęliśmy uczestniczyć
jako partner w międzynarodowych targach or-
ganizowanych poza granicami kraju. Ponie-
waż ten obszar rynku przez szereg lat był za-
niedbywany, w ostatnim okresie położyliśmy
na tę sferę duży nacisk. Jesteśmy zaintere-
sowani zarówno rynkami europejskimi, jak
i azjatyckimi, m.in. kontraktami w Indiach,
Bangladeszu, Wietnamie. Na tę chwilę ryn-
ki azjatyckie są dla nas szczególnie atrakcyj-
ne w zakresie posiadanej oferty produktowej.

Pojawiają się już pierwsze efekty działań
mających na celu pozyskanie rynków zagra-
nicznych. Są one przyszłościowe ze względu
na skalę potrzeb tych krajów i możliwości dłu-
gofalowej współpracy.

Jak sytuacja w strukturach krajowych Sił
Zbrojnych przekłada się na popyt na usłu-
gi i produkty oferowane przez Wojskowe Za-
kłady Inżynieryjne SA oraz funkcjonowanie
firmy?

– Sytuacja w krajowych Siłach Zbrojnych
przekłada się na sytuację ekonomiczną za-
kładu w sposób bezpośredni. Siły Zbrojne RP
są głównym odbiorcą produktów i usług
WZInż. W konsekwencji każde zachwianie sy-
tuacji finansowej w Siłach Zbrojnych RP jest
dla spółki odczuwalne, czego przykładem
choćby brak możliwości uczestnictwa w prze-
targach, których wskutek braku finansowa-
nia po prostu nie ma. Przykładem takiej sy-
tuacji jest kryzysowy rok 2009, kiedy to w wy-
niku cięć budżetowych spółka nie uzyskała na-
wet 50 proc. swojego normalnego obłożenia
produkcyjnego, co znalazło odzwierciedlenie
w kondycji ekonomicznej firmy. Z tego wzglę-

du w celu zabezpieczenia się przed podob-
nymi sytuacjami przedsiębiorstwo aktywnie
weszło w rynek cywilny. Służy to przede
wszystkim dywersyfikacji portfela oraz regu-
lacji poziomu pozyskiwanych zleceń z dane-
go rynku.

Jaką rolę w dynamice rozwoju firmy od-
grywają nowe technologie oraz innowacyj-
ne rozwiązania? W jakim zakresie zespół
WZInż wspomaga się wiedzą i dorobkiem na-
ukowym jednostek badawczo-naukowych
i środowisk akademickich?

– Nowe technologie zaczynają odgrywać
bardzo dużą rolę w pracach spółki. Z tego
względu firma ulega ciągłej modernizacji
poprzez unowocześnianie posiadanego par-
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Nie ma rozwoju
bez inwestycji
O działalności firmy, jej rozwoju na przestrzeni lat, popycie na oferowane 
produkty oraz konkurencyjności rozmawiamy z Konradem Golczakiem, 
prezesem Wojskowych Zakładów Inżynieryjnych SA

MIĘDZYNARODOWY SALON PRZEMYSŁU OBRONNEGO

Jesteśmy zainteresowani zarówno rynkami 
europejskimi, jak i azjatyckimi, m.in. kontraktami 
w Indiach, Bangladeszu, Wietnamie. Na tę chwilę
rynki azjatyckie są dla nas szczególnie atrakcyjne
w zakresie posiadanej oferty produktowej
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ku technologiczno-produkcyjnego. Jest to
zmiana związana z wymogami jakościowy-
mi oraz technologicznymi, które chcemy
uzyskać przy produkcji nowych produktów.
Obecnie firma ma w planach 6 projektów ba-
dawczo-rozwojowych, na które stara się
uzyskać finansowanie. Są to całkowicie pol-
skie rozwiązania o bardzo wysokim stopniu
innowacyjności. Co do współpracy z jed-
nostkami naukowymi – współpraca ta jest bar-
dzo aktywna. Spółka współpracuje z takimi
jednostkami naukowo-badawczymi jak: WITI,
WAT, Instytut Lotnictwa i wieloma innymi.
Wspólne działania owocują powstawaniem
nowych produktów, takich jak Pontonowy
Most Kasetowy, który realizowany był w kon-
sorcjum: WAT, WZInż, ITS, ITB Moratex.
Został on nagrodzony statuetką DEFEN-
DERA na XX MSPO w 2012 roku.

Co doceniła kapituła, przyznając WZInż
nagrodę DEFENDERA na tegorocznych tar-
gach MSPO?

– To pytanie należałoby zadać członkom
kapituły. W mojej opinii kapituła doceniła roz-
wiązanie oraz jego unikatowy, innowacyjny
w skali światowej system działania, jak rów-
nież wszechstronność zastosowania oraz
parametry logistyczne. W efekcie koszt jego
uzyskania oraz zakupu jest relatywnie niższy
niż konkurencyjnych rozwiązań. Wcześniej
rozwiązanie to uzyskało także inne nagrody
międzynarodowe: srebrne medale na Mię-

dzynarodowych Targach Wynalazczości
„Concours – Lepine” w Paryżu oraz na Mię-
dzynarodowej Warszawskiej Wystawie In-
nowacji w Warszawie w 2010 roku i złoty me-
dal na Międzynarodowych Targach Wyna-
lazków w Seulu w 2010 roku.

Co bardziej sprzyja konkurencyjności
w branży usług i wyrobów dla wojska: do-
świadczenie czy raczej świeże spojrzenie i kre-
atywność młodych kadr? Czy w pracach nad
opracowywaniem nowych rozwiązań jest
miejsce dla młodych absolwentów?

– Zarówno doświadczenie, jak i świeże
podejście do klienta jest istotne. Niestety z re-
guły ciężko połączyć oba te elementy, jednak
mamy w swojej kadrze osoby, które spełnia-
ją ten warunek. Staramy się stawiać na am-
bitnych i kreatywnych pracowników. Sam wiek
nie jest do końca istotny, ponieważ świeże
spojrzenie może także posiadać wieloletni pra-
cownik i takich wspomagamy w ich pomy-
słach. Jednakże ze względu na wartość róż-
norodności pomysłów i oglądu tego samego
problemu w zespołach opracowujących nowe
rozwiązania biorą udział zarówno starsi, jak
i młodzi pracownicy. Pozwala to na kon-
frontację ich punktów widzenia. Jest to cen-
na wiedza dla młodego pracownika, nato-
miast dla starszego takie zderzenie niekiedy
oznacza złamanie stereotypów i obranie
wskutek dyskusji innego kierunku rozwiąza-
nia problemu.

Jak rozumiana jakość sprzyja realizacji
planów rozwojowych firmy? W jakie obszary
warto inwestować, a na jakich można po-
zwolić sobie na oszczędności bez uszczerb-
ku dla jakości i konkurencyjności?

– Jakość naszych wyrobów jest ściśle po-
wiązana z planami rozwojowymi. Zapew-
nienie jakości na najwyższym poziomie po-
woduje zarówno wzrost zaufania klienta, za-
ufania do produktu oraz wzrost wartości mar-
ki. Elementy te mają bezpośrednie przełoże-
nie na warunki ekonomiczne. Z tego wzglę-
du firma inwestuje w maszyny cyfrowe o bar-
dzo dużej dokładności oraz w profesjonalne
urządzenia techniczne. W efekcie można
oczekiwać zarówno większej wydajności, jak
i jakości produktów. Na tych elementach nie
należy oszczędzać, ponieważ w obecnej do-
bie maszyn cyfrowych uzyskujemy dokładność
na poziomie niedostępnym dla maszyny
klasycznej. Oszczędności można dokonywać
poprzez zmiany organizacyjne, optymaliza-
cję produkcji, szybszą rotację towarów ma-
gazynowych. Inne oszczędności mogą być po-
zorne, a ich stosowanie może nie mieć wpły-
wu na poprawę jakości lub jej pogarszanie.
Z tego względu zapewnienie jakości na tym
samym poziomie wiąże się z ciągłymi na-
kładami finansowymi oraz systematycznym
postępem technologicznym.

Rozmawiała Magdalena Szczygielska

Wojskowe 
Zakłady 

Inżynieryjne S.A.

08-530 Dęblin, ul. 15 Pułku 
Piechoty Wilków 3
tel.: 81 880 15 00, 

880 15 01, 
tel./fax: 81 880 15 02
info@wzinz.com.pl
www.wzinz.com.pl



Igor Stokłosa

Dokumenty standaryzacyjne NATO
określają wymagania dotyczące
systemu jakości dostaw, ustano-
wione przez przynajmniej połowę

państw NATO w ramach porozumienia
STANAG 4107. Precyzują wymagania do
kontraktu dostaw dla instytucji wojskowych
i ustalają politykę jakości zdeterminowaną na
pełną odpowiedzialność wszystkich zaanga-
żowanych stron za jakość wyrobu. Mają
również zapewnić dostarczanie na potrzeby

AQAP rządzi
w dostawach do wojska
AQAP to systemy zapewnienia jakości funkcjonujące na podstawie zasad 
określonych w publikacjach standaryzacyjnych AQAP opracowanych przez 
Grupę Dyrektorów Narodowych Systemów Zapewnienia Jakości AC/250. 
Publikacja Standaryzacyjna dotycząca Zapewnienia Jakości obowiązuje 
nie tylko w Polsce, ale we wszystkich państwach członkowskich NATO

PRZEMYSŁ ZBROJENIOWY – SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
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Według ekspertów system zarządzania jakością
funkcjonujący w oparciu o wymagania AQAP
pozwala na zwiększenie konkurencyjności 
na rynku, spełnienie wymagań zamawiającego, 
redukcję poziomu ryzyka związanego 
z realizowanymi kontraktami, pełną 
identyfikowalność realizowanych procesów, 
większą skuteczność i efektywność procesów
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wojska wyrobów bezpiecznych, niezawodnych
i materiałooszczędnych. Jednak nie określa-
ją one wymagań dla wyrobu i procesu. Jed-
no wiadomo na pewno – brak tego certyfikatu
powoduje, że firmy są eliminowane z kon-
kursów. Dzieje się tak, chociaż w przepisach
prawa nigdzie nie jest zapisane, że firmy mu-
szą posiadać ten certyfikat.

Posiadanie certyfikatu AQAP (Allied
Quality Assurance Publication) jest wyma-
gane w przedsiębiorstwach produkujących wy-
roby lub świadczących usługi w ramach
procesu Rządowego Zapewniania Jakości
(Government Quality Assurance – GQA). Po-
nadto certyfikat ten może być wymagany od
dostawców realizujących swoje usługi lub do-
starczających wyroby na rzecz wojska. Jed-
nostką certyfikującą, wskazaną przez Mini-
sterstwo Obrony Narodowej do współpracy
z polską Instytucją Narodową w NATO ds.
Zapewnienia Jakości, czyli z Wojskowym
Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji
(WCNJiK), jest Zakład Systemów Jakości
i Zarządzania. Jednak wdrażaniem tego sys-
temu zajmują się również inne firmy na ryn-
ku. – Trzeba sobie powiedzieć, że system
AQAP jest generalnie nakładką na system za-
rządzania jakością ISO 9001. Firma powin-
na więc najpierw wprowadzić system ISO,
a dopiero potem AQAP, czy to w postaci
21200 czy 21010 – mówi Marek Różalski
z TQM Consulting. Jak twierdzi, samo
wdrożenie AQAP nie jest żmudne, ani zbyt
skomplikowane. – To jest dopisanie dwóch
–trzech procedur do ISO – dodaje Różalski.
Z reguły ten proces nie trwa dłużej jak dwa
–trzy miesiące, nawet w dużych firmach.

Najważniejszymi uzupełnieniami norm ja-
kości serii ISO 9000 w dokumentach AQAP
są m.in. wymogi dotyczące: ograniczenia ry-
zyka dla wszystkich etapów realizacji kon-
traktu, zarządzania konfiguracją wyrobu,
konieczności określenia zarządzania kon-
traktami w przypadku informacji niejawnej,
wspomagania procesu rządowego zapew-
nienia jakości, koncentracji na potrzebach
klienta. Według ekspertów system zarządza-
nia jakością funkcjonujący w oparciu o wy-
magania AQAP pozwala na zwiększenie
konkurencyjności na rynku, spełnienie wy-
magań zamawiającego, redukcję poziomu ry-
zyka związanego z realizowanymi kontrak-
tami, pełną identyfikowalność realizowa-
nych procesów, większą skuteczność i efek-
tywność procesów.

W zależności od tego, czy firma jedynie
produkuje wyrób, czy również go produku-
je, wdrożyć można trzy typy AQAP. Obecnie
obowiązują trzy dokumenty kontraktowe
oparte na ISO 9001:2000, tj. AQAP 2110
– „Wymagania NATO dotyczące zapewnie-
nia jakości w projektowaniu, pracach roz-
wojowych i produkcji”, AQAP 2120 – „Wy-
magania NATO dotyczące zapewnienia ja-
kości w produkcji” i AQAP 2130 – „Wyma-
gania NATO dotyczące zapewnienia jakości

w kontroli i badaniach”. Jak twierdzą eksperci,
podczas wdrażania systemu zapewnienia
jakości dostawca może wykorzystać nastę-
pujące dokumenty: AQAP 2009 – „Wytycz-
ne NATO do stosowania AQAP serii 2000”,
AQAP 2131 – „Wymagania NATO dotyczą-
ce zapewnienia jakości przy kontroli końco-
wej”, AQAP 2105 – „Wymagania NATO do-
tyczące planów jakości dla wyrobu objętego
umową”. Pozostałe dokumenty wykorzysty-
wane w procesie implementacji systemu
AQAP to: AQAP 2070 – „Proces NATO do-
tyczący wzajemnej realizacji Rządowego
Zapewnienia Jakości (GQA)”, AQAP 2000
–„Polityka NATO dotycząca zintegrowane-
go systemowego podejścia do jakości w cy-
klu życia wyrobu”, AQAP 160 – „Wymaga-
nia NATO dotyczące zapewnienia jakości przy
projektowaniu, rozwoju i produkcji opro-
gramowania”, AQAP 169 – „Przewodnik
NATO do AQAP 160”.

Mimo takiego ciężaru dokumentacji pro-
ces wdrożenia nie jest zbyt skomplikowaną
operacją. – Proces budowy i wdrażania sys-
temu AQAP, w zależności od wielkości, ro-
dzaju i złożoności przedsiębiorstwa wdra-
żającego, zajmuje od kilku do kilkunastu mie-
sięcy i w dużej mierze jest zależny od wiedzy
i doświadczenia pracowników przedsiębior-
stwa lub jednostek, którym zlecono wdroże-
nie systemu – mówi Mirosław Różalski. Nie
jest to także zbyt kosztowna operacja. W przy-
padku firmy, która zatrudniania około 10
osób, koszt tego przedsięwzięcia wynosi
około 10 tys. zł. Właściciele firm, które wdro-

żyły ten system, uważają, że gra jest warta
świeczki.

Ilustruje to przykład. Firma budowlano-
-montażowa, zatrudniająca około 100 osób,
która sprzedawała produkty zarówno dla firm
cywilnych, jak i dla wojska, posiadała wdro-
żony system ISO 9001. Ten certyfikat tak na-
prawdę wystarczył jej do współpracy i nie było
potrzeby do wdrożenia systemu AQAP. Jed-
nak na jej horyzoncie pojawiła się możliwość
wzięcia udziału w przetargu na wykonanie du-
żej budowy dla armii. Firma miała duże szan-
se na wygranie tego przetargu, ale w specy-
fikacji przetargowej wymagano posiadania
certyfikatu systemu AQAP. Zarząd firmy
podjął zatem decyzję o wdrożeniu tego sys-
temu, które mogło spowodować wygranie
przetargu i wymierne efekty dla firmy. Przed-
siębiorstwo rozpoczęło poszukiwania firmy,
która wdroży system szybko i sprawnie, roz-
syłając zapytania ofertowe do kilku firm na
rynku. Następnie wybrała jedną z nich. Do-
szło do spotkania, na którym omówione zo-
stały wszystkie szczegóły związane z podję-
ciem współpracy. – Ponieważ firma posiadała
wdrożony system ISO 9001, stwierdziliśmy,
że jesteśmy w stanie wyrobić się w terminie.
I tak jak pomyśleliśmy, zrealizowaliśmy za-
mierzony cel. Wdrożenie systemu wraz z cer-
tyfikacją przebiegło sprawnie i szybko. Firma
ta w porę wyrobiła się z terminem składania
dokumentów przetargowych – mówi szef fir-
my certyfikującej. A firma? Wygrała przetarg
i zwiększyła obroty o jedną trzecią. Nie trze-
ba dodawać, że zdobyty certyfikat AQAP
i wdrożony system na przyszłość będą uła-
twieniem i spowodują bezproblemowy udział
w następnych przetargach, gdzie system i cer-
tyfikat będzie wymagany.

Eksperci DJB Doradztwo, którzy od 11
lat wdrażają systemy zarządzania, zauważają,
że największe zainteresowanie systemem
AQAP przejawiają branże: budowlana (firmy
budujące dla wojska), spożywcza (firmy ofe-
rujące dostawy dla wojska), zbrojeniowa
(firmy produkujące dla wojska uzbrojenie,
sprzęt wojskowy, sprzęt pomocniczy itd.)
oraz firmy trudniące się usługami dla wojska.
Według nich najczęstszymi przesłankami do
wdrożenia systemu są wymogi dotyczące
ograniczenia ryzyka dla wszystkich etapów
realizacji kontraktu, zarządzanie konfigura-
cją wyrobu, konieczność określenia zarzą-
dzania kontaktami w przypadku informacji
negatywnych, wspomagania procesu Rzą-
dowego Zapewnienia Jakości, koncentracji na
potrzebach klienta. Porządkują też korzyści
wynikające z funkcjonowania w organizacji
Systemu Zapewnienia Jakości zgodnego
z AQAP. Są nimi: zwiększenie konkurencyj-
ności na rynku, spełnienie wymagań zama-
wiającego, zmniejszenie ryzyka związanego
z realizowanymi przedsięwzięciami, zapew-
nienie identyfikowalności realizowanych pro-
cesów, zwiększenie skuteczności i efektywności
procesów. �
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Zalążkiem przedsiębiorstwa była
Jednostka Wojskowa Nr 3760 utwo-
rzona rozkazem ministra obrony
narodowej w dniu 28 stycznia 1952

roku, która otrzymała nazwę Centralne
Warsztaty Remontowe Sprzętu Radiotech-
nicznego z siedzibą w Warszawie. Profilem
działalności jednostki była naprawa na-
ziemnego sprzętu radiolokacyjnego będące-
go na wyposażeniu Wojska Polskiego. Na
mocy decyzji MON w czerwcu 1962 roku na-
stępuje dyslokacja Jednostki do Zielonki
pod Warszawą i zorganizowanie Centralnych
Warsztatów Naprawczych Sprzętu Radiolo-
kacyjnego, przeformowanych następnie
zarządzeniem szefa Sztabu Generalnego
w Wojskowy Zakład Naprawczy Sprzętu
Radioelektronicznego. Przełomowym w hi-
storii przedsiębiorstwa okazał się rok 1964, kie-
dy to minister obrony narodowej utworzył
przedsiębiorstwo państwowe pod nazwą
Wojskowe Zakłady Elektroniczne.

Lata siedemdziesiąte i osiemdziesiąte
cechuje dalszy rozwój Wojskowych Zakła-
dów Elektronicznych w dziedzinie inwestycji
i postępu technicznego oraz nawiązanie bez-
pośredniej współpracy technicznej z po-
krewnymi zakładami w państwach członkach
byłego Układu Warszawskiego. Jednak zmia-
ny polityczne związane z wstąpieniem RP do
struktur NATO spowodowały, że przedsię-
biorstwo, którego zasadniczym zadaniem był
remont i modernizacja sprzętu radioloka-
cyjnego produkcji byłego ZSRR oraz krajo-
wej, znalazło się w trudnej sytuacji ekono-
micznej, bowiem ilość sprzętu dostarczone-
go do remontu gwałtownie spadła. W tej sy-
tuacji koniecznością stało się, aby przedsię-
biorstwo podjęło się produkcji nowych urzą-
dzeń z zakresu swojej specjalizacji, co zni-
welowałoby groźbę utraty możliwości funk-
cjonowania. Podjęte zostały próby współpracy
z firmami zagranicznymi oraz polskimi pod-
miotami naukowo-badawczymi, jak WAT,
WITU, ITWL i innymi.

Efektem tych działań były: głęboka mo-
dernizacja, jedyna taka na świecie, przeciw-
lotniczego zestawu rakietowego produkcji
ZSRR NEWA – S do wersji NEWA – S.C.,
służącego do zwalczania celów niskolecą-
cych; zaprojektowanie i wykonanie oraz
wprowadzenie na wyposażenie wojska zauto-
matyzowanego systemu rozpoznawczo-za-
kłócającego ESM/COMINT „Przebiśnieg”
– nagrodzonego nagrodą DEFENDER

na MSPO 2007; opracowanie i wprowadze-
nie do produkcji mobilnego zestawu rejestra-
cji i analizy sygnałów radiolokacyjnych
MZRiASR, przeznaczonego do realizacji
zadań właściwego rozpoznania elektronicz-
nego – nagrodzonego nagrodą DEFEN-
DER na MSPO 2010 oraz wyróżnieniem na
wystawie Air Fair w Bydgoszczy za wysoki po-
ziom techniczny; opracowanie i wprowa-
dzenie do produkcji systemu ostrzegania
o oświetleniu promieniowaniem laserowym
LWR śmigłowców, nagrodzonego nagrodą
DEFENDER na MSPO 2011 oraz nagrodą
za innowacyjność na AIR Fair 2009; opra-
cowanie i wprowadzenie do produkcji mo-
bilnej stacji rozpoznania ESM/ELNIT, prze-
znaczonej do rozpoznania radioelektronicz-
nego dla Służb Bezpieczeństwa Państwowe-
go; opracowanie i wprowadzenie do produkcji
mobilnej stacji rozpoznania radioelektro-
nicznego ESM/ELNIT, realizującej zauto-
matyzowane rozpoznawanie urządzeń ra-

diolokacyjnych i innych generujących sy-
gnały o wysokiej częstotliwości; produkcja na
licencji firmy Honeywell systemu nawigacji
inercyjnej; realizacja wspólnie z WSK Świd-
nik stacji rozpoznania COMMINT/ELINT
zabudowanej na pokładzie śmigłowca; pro-
dukcja (w bardzo krótkim czasie) stacji roz-
poznania radiowego dla cywilnych służb
bezpieczeństwa państwa.

Naturalnym było w związku z tym wdro-
żenie i utrzymanie do dnia dzisiejszego sys-
temów nadzorowania jakości ISO 9001,
AQAP 2110 oraz WSK i bezpieczeństwa prze-
mysłowego, audytowanych na bieżąco.

Decyzją organów rządowych, w oparciu
o Ustawę o komercjalizacji i prywatyza-
cji przedsiębiorstw państwowych z dniem
1 stycznia 2008 roku przedsiębiorstwo zosta-
ło przekształcone w Spółkę Akcyjną i w takiej
formie funkcjonuje do dziś.

www.wze.com.pl

Wykorzystane doświadczenie
Rozwój Wojskowych Zakładów Elektronicznych przez wszystkie lata istnienia wspierany
był przez pomysłowość, inwencję i kreatywność pracowników, czego potwierdzeniem
jest dziś wysoka pozycja na rynku jako rzetelnego dostawcy sprzętu dla wojska

Koniecznością stało się, aby przedsiębiorstwo 
podjęło się produkcji nowych urządzeń z zakresu
swojej specjalizacji, co zniwelowałoby groźbę
utraty możliwości funkcjonowania. Podjęte zostały
próby współpracy z firmami zagranicznymi oraz
polskimi podmiotami naukowo-badawczymi
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Polska Nagroda Jakości, ustanowio-
na w 1995 roku przez Krajową Izbę
Gospodarczą, Polskie Centrum Ba-
dań i Certyfikacji oraz Fundację

Teraz Polska, opiera się na modelu zarzą-
dzania TQM (Total Quality Management).
Została opracowana w oparciu o założenia
Europejskiej Nagrody Jakości, jako najbliż-
szej koncepcji pomysłodawców krajowej na-
grody promującej jakość w szeroko rozu-
mianym zarządzaniu. Idea TQM, na której
bazuje Polska Nagroda Jakości, zakłada
kształtowanie pozytywnych relacji pomiędzy
produktywnością, konkurencyjnością, bez-
pieczeństwem i higieną pracy, ochroną śro-
dowiska i jakością wyrobów oraz usług, jak

również pomiędzy kierownictwem i pracow-
nikami oraz przedsiębiorstwem i społeczeń-
stwem. W tak szerokim kontekście Zarzą-
dzanie przez Jakość stanowi złożoną filozo-
fię społeczną, gdzie sfera zarządzania obej-
muje liczne i zróżnicowane obszary, a także
oddziałuje na dziedziny życia dalece wykra-
czające poza poziom funkcjonowania przed-
siębiorstwa.

Nagrody zespołowe przyznawane w ra-
mach konkursu Polska Nagroda Jakości tra-
fiają do firm, które osiągnęły najwyższe noty
ekspertów i członków Komitetu PNJ w oce-
nie stosowanych praktyk i efektów wdrożenia
modelu TQM (Zarządzania przez Jakość), a
więc tych podmiotów, którym poprzez dzia-

łania na rzecz jakości, doskonalenie procesów,
wyrobów, usług i polityki środowiskowej oraz
relacji z otoczeniem udało się osiągnąć znacz-
ną poprawę satysfakcji klientów, pracowników
oraz kontrahentów, a także społeczności lo-
kalnej. W ramach corocznej realizacji konkursu
komitet PNJ przyznaje też Polskie Indywi-
dualne Nagrody Jakości im. prof. Edwarda
Kindlarskiego, skierowane do osób, które
mają znaczący udział w opracowaniu założeń
TQM i upowszechnianiu koncepcji na grun-
cie polskim, choćby w ramach prowadzonych
szkoleń i działań edukacyjnych w zakresie sys-
temów jakości, a także osiągnęły wyróżniają-
ce się wyniki we wdrożeniu koncepcji Zarzą-
dzania przez Jakość. Nie bez wpływu na wer-

Zarządzanie 
pod znakiem jakości
Koncepcja Zarządzania przez Jakość, znana powszechnie jako TQM, w nowej sytuacji
gospodarczej, w jakiej znaleźli się polscy przedsiębiorcy w latach 90., stanowiła istotne
wsparcie dla rozwoju krajowej gospodarki. Od tego czasu model ten ma coraz więcej
zwolenników, a najlepsze praktyki co roku są nagradzane Polską Nagrodą Jakości

POLSKA NAGRODA JAKOŚCI

Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT) realizuje projekt „Wykorzystanie modeli scoringowych, w celu zwiększenia
efektywności zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwach, w oparciu o doświadczenia z bankowości” dofinansowany w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Realizacja projektu przewidziana jest na okres 3 lat (od 1.04.2010 r. do 31.03.2013 r.)

Projekt obejmuje udostępnienie przedsiębiorstwom narzędzi informatycznych wykorzystujących zaawansowane prognozowanie z zastosowa-
niem statystyki matematycznej (modele scoringowe) do: 
• zarządzania ryzykiem w działalności gospodarczej, 
• optymalnego doboru kontrahentów,
• budowania Bazy Pozytywnej Informacji (BPI)

Grupę docelową stanowią przedsiębiorstwa z obszaru całej Polski i z dowolnej branży, głównie z segmentu MSP, które nie dysponują dużymi za-
sobami finansowymi, pozwalającymi na samodzielne wdrażanie proponowanych w niniejszym projekcie usług.
Projekt scoringowy stanowi pierwsze w Polsce miejsce do wymiany pozytywnych danych B2B:
• firma nawiązała z kimś współpracę i zakończyła się ona sukcesem – podziel się tą informacją z innymi przedsiębiorcami!
• w prosty sposób można dokonać oceny transakcji i zwiększyć wiarygodność swoich partnerów.

Dzięki naszemu projektowi firmy nie są skazane tylko na negatywne informacje. Krajowy Rejestr Długów (KRD), Biuro Informacji Gosp. (BIG) 
i inne, zapewniają tylko informacje negatywne. W programie modele scoringowe można podzielić się także pozytywnymi doświadczeniami.

Narzędzia zostały przygotowane przez specjalistów od zarządzania ryzykiem z sektora bankowości, co gwarantuje ich jakość.

Więcej na www.scoringmodel.pl

Do 31 marca 2013 udział w projekcie jest bezpłatny!

�
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dykt są też rezultaty wdrażania nowatorskich
procesów czy publikacje poświęcone zagad-
nieniom jakościowym.

W tym roku 27 września, podczas po-
siedzenia plenarnego Komitetu Polskiej Na-
grody Jakości w siedzibie Krajowej Izby
Gospodarczej, decydujący o werdykcie przed-
stawiciele środowiska nauki, biznesu i sa-
morządu gospodarczego wybrali laureatów
nagród zespołowych XVIII edycji konkursu
Polskiej Nagrody Jakości, laureatów Polskiej
Honorowej Nagrody Jakości 2012 oraz zwy-
cięzców tegorocznej rywalizacji w ramach XV
edycji konkursu Polska Indywidualna Na-
groda Jakości im prof. Edwarda Kindlar-
skiego. Nieco wcześniej, 24 sierpnia, prezy-
dium Komitetu Polskiej Nagrody Jakości wy-
łoniło finalistów VI edycji konkursu „Zna-
komity Przywódca” i III edycji konkursu
„Znakomity Pełnomocnik Systemów Za-
rządzania”. Ponadto na wniosek komisji
weryfikacyjnej przyznano Nagrodę Specjal-
ną PNJ, na którą w 2012 roku szczególnie za-
służyła w oczach ekspertów Ewa Mańkie-
wicz-Cudny, uhonorowana za zaangażo-
wanie w doskonalenie i promocję jakości pra-
cy organizacji biznesowych oraz ich kadry
technicznej oraz wieloletnią pracę jako pre-
zes Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Tech-
nicznych Naczelnej Organizacji Technicznej
oraz redaktor naczelna „Przeglądu Tech-
nicznego”, organizatora konkursu Złoty In-
żynier. �

Laureaci XVIII edycji konkursu Polska Nagroda Jakości

w kategorii średnich organizacji produkcyjno-usługowych:
• Fabryka Śrub BISPOL SA (Bielsko-Biała)
w kategorii dużych organizacji produkcyjnych:
• Imperial Tobacco Polska Manufacturing SA (Radom)
w kategorii organizacje publiczne – urząd: 
• Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
w kategorii organizacje publiczne – samorząd:
• Starostwo Powiatowe w Kluczborku
w kategorii organizacje edukacyjne:
• Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu

Laureaci Polskiej Honorowej Nagrody Jakości 2012:

• prof. dr hab. med. Danuta Koradecka – dyrektor Centralnego Instytutu Ochrony Pracy 
– Państwowy Instytut Badawczy 

• Paweł Olechnowicz – prezes, dyrektor generalny Grupy LOTOS SA

Laureaci XV edycji Polskiej Indywidualnej Nagrody Jakości 
im. prof. Edwarda Kindlarskiego

w kategorii nauka:
• prof. dr h.c. Andrzej Korzeniowski – rektor Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu 
w kategorii praktyka:
• Tamara Borkowska – zastępca dyrektora departamentu organizacji 

w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego

Finaliści VI edycji konkursu „Znakomity Przywódca”:
• Wojciech Henrykowski – prezes zarządu Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji SA
• Stefan Kamiński – prezes zarządu Krajowej Izby Elektroniki i Telekomunikacji
• Andrzej Rogowski – prezes zarządu Multimedia Polska SA
• Józef Sebesta – marszałek województwa opolskiego
• Tomasz Tamborski – starosta kołobrzeski
Finaliści III edycji konkursu Znakomity Pełnomocnik Systemów Zarządzania: 
• Robert Dynarowski – Wienerberger Ceramika Budowlana Sp. z o.o.
• Wojciech Januszko – Krajowa Izba Gospodarcza, Biuro Legalizacji, Certyfikacji i Karnetów ATA
• Bożena Trzuskowska – SPZOZ Szpital Bielański im. ks. J. Popiełuszki
• Piotr Woźniak – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

�
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Jest pani tegoroczną laureatką Polskiej
Indywidualnej Nagrody Jakości przyzna-
wanej za znaczące wyniki we wdrażaniu Za-
rządzania przez Jakość – TQM.

– Już od ponad 10 lat odpowiadam za
systemy zarządzania w Urzędzie Marszał-
kowskim Województwa Mazowieckiego.
Przyznam, że nie wiem, czy zajmowałabym
się nimi, gdyby nie inspiracja ze strony se-
kretarza województwa – dyrektora Urzędu
pana Waldemara Kulińskiego. W pełni po-
dzielam tu opinię prof. Kindlarskiego, że rola
kierownictwa we wdrażaniu nowoczesnych
metod zarządzania jest decydująca. Przykład
musi iść „z góry”.

Mówi pani o systemach zarządzania – co
to znaczy?

– Te systemy to pewnego rodzaju uni-
wersalne narzędzie. Dzięki nim organizacja
działa sprawniej, skuteczniej, a jej członków łą-
czy wspólny system wartości. My wdrożyliśmy
i certyfikowaliśmy pięć systemów zarządzania:
jakością, środowiskiem, bezpieczeństwem in-
formacji, bezpieczeństwem i higieną pracy oraz

system przeciwdziałania zagrożeniom korup-
cyjnym. W już funkcjonujący system skutecz-
nie włączyliśmy kontrolę zarządczą. Mocno za-
awansowany jest u nas także proces wdraża-
nia społecznej odpowiedzialności.

W czym, według pani, tkwi sukces or-
ganizacji, jaką jest Urząd Marszałkowski
Województwa Mazowieckiego?

– To głównie zasługa ludzi. Istotne jest,
by kierownictwo dało jednoznaczny sygnał,
że w pełni popiera tego rodzaju zarządzanie.
W uznaniu za swoje dokonania w dziedzinie
nowoczesnego zarządzania marszałek wo-
jewództwa w roku 2010 został finalistą kon-
kursu „Znakomity Przywódca”.

Za codzienne funkcjonowanie systemu
odpowiadają jednak przede wszystkim lide-
rzy i członkowie zespołów, koordynatorzy sys-
temu w departamentach, audytorzy. W na-
szej organizacji bardzo aktywni są również
pozostali pracownicy, którzy przekonali się,
że mogą mieć realny wpływ na jej kształt. Bu-
dowa wzajemnego zaufania zabrała nam jed-
nak trochę czasu. Przyznam, że początkowo

postawa wielu osób wobec systemu była
sceptyczna. Za ogromny sukces uważam dzi-
siejszą, niewymuszoną aktywność pracow-
ników. Pracujemy zespołowo, kilka razy
w roku spotykamy się, by wymienić do-
świadczenia, wspólnie pracować nad do-
skonaleniem. Mamy świetnych audytorów,
którzy starają się budować wiedzę pracow-
ników, promują dobre praktyki. Dzisiejsza na-
groda, złożona na moje ręce, to sukces bar-
dzo wielu ludzi. I w tym miejscu chciałabym
im wszystkim podziękować.

Rozmawiał Piotr Nowacki

www.mazovia.pl

Przykład musi iść „z góry”
Rozmowa z Tamarą Borkowską, pełnomocnikiem ds. zintegrowanego systemu 
zarządzania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Uniwersytet 
Przyrodniczy 
we Wrocławiu
łączy 60-letnią 
tradycję 
z nowoczesnością

WWW.UP.WROC.PL

� ponad 700 nauczycieli akademickich, 
w tym 225 profesorów

� 11 tysięcy studentów
� 23 kierunki studiów, 46 specjalności, 

34 studia podyplomowe
� 5 wydziałów, 39 instytutów i katedr
� 1200 publikacji rocznie
� ponad 300 patentów

Absolwenci:
� są cenionymi specjalistami poszukiwanymi na rynku pracy
� stają się liderami lokalnych środowisk
� zostają wójtami, burmistrzami, członkami zarządów, radnymi
� robią karierę w nauce światowej, biznesie, finansach i polityce 

Szczycimy się:
� międzynarodowymi certyfikatami jakości, w tym 

ISO 9001:2009
� nagrodami na międzynarodowych wystawach wynalazczości
� projektami badawczymi finansowanymi ze środków 

europejskich
� współpracą z ośrodkami naukowymi na wszystkich 

kontynentach
� udziałem we Wrocławskim Centrum Badań EIT+

Inicjujemy:
� porozumienia środowiskowe i integrację uczelni
� współpracę z biznesem w ramach konsorcjów i klastrów
� działania na rzecz środowiska i regionu
� projekty na rzecz poprawy jakości życia ludzi i zwierząt



Polska Nagroda Jakości została w tym
roku podsumowana po raz 18. Jakie wnio-
ski może pan wyciągnąć, obserwując liczbę
i poziom zgłoszeń oraz nastawienie do jakości
i zaangażowanie w doskonalenie systemów
jakości w kolejnych edycjach konkursu?

– Coraz więcej firm rozumie potrzebę do-
brego zarządzania swoją organizacją. Dlatego
Polska Nagroda Jakości ma za zadanie pro-
mować nowoczesne metody zarządzania,
a samoocena organizacji jest jednym z pod-
stawowych narzędzi oceny ich działalności.
Z samooceny można wywnioskować, jakie są
mocne strony organizacji i jakie obszary
wymagają doskonalenia. Należy jednak
stwierdzić, że kryzys gospodarczy na świecie
spowodował pewien zastój w myśleniu ja-
kościowym u niektórych szefów firm. Doty-
czy to szczególnie małych organizacji. Wie-
le organizacji rezygnuje również z systemu za-
rządzania jakością ISO, tłumacząc to po-
gorszeniem się sytuacji finansowej. Jedno-
cześnie na rynku daje się zauważyć wiele pod-
róbek towarów renomowanych firm. Wyda-
je się, że organizacje państwowe, które po-
winny zajmować się kontrolą jakości towarów
na rynku, coraz gorzej dają sobie radę z tym
problemem. Państwo mało zwraca uwagę na
doskonalenie jakości zarządzania.

Odnosząc się do kolejnych edycji kon-
kursu, należy stwierdzić mniejsze zaintere-
sowanie nim małych organizacji biznesowych
w ostatnich 3 latach. Równolegle coraz wię-
cej organizacji publicznych, w tym szpitali
i szkół, startuje w kolejnych edycjach konkursu
PNJ. Jednocześnie uruchomiliśmy nową ka-
tegorię konkursu Polskiej Nagrody Jakości –
„Znakomity Przywódca”, która jest skiero-
wana do menadżerów. Chodzi nam o do-
skonalenie pracy najwyższego kierownictwa.
Obecnie kończy się VI edycja tego konkursu.
Opracowany materiał i samoocena pozwa-
la liderom wykorzystywać nowoczesne na-
rzędzia zarządzania organizacją. Konkurs
Znakomity Przywódca rozwija się bardzo do-
brze, startują w nim marszałkowie samorzą-
dów wojewódzkich, prezesi i dyrektorzy or-
ganizacji produkcyjnych i usługowych, dy-
rektorzy szpitali itp.

Co jest dziś najwyraźniejszym mierni-
kiem jakości i jakie kryteria decydują o suk-
cesie firmy, z uwzględnieniem dostępnych
modeli jakości i systemów zarządzania?
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Bez przywódcy nie ma
sukcesu organizacji
Rozmowa z Mirosławem Rechą, dyrektorem Biura Nagród Jakości, Doradztwa 
i Szkolenia Krajowej Izby Gospodarczej oraz pomysłodawcą Polskiej nagrody Jakości

POLSKA NAGRODA JAKOŚCI

Ważnym elementem rozwoju gospodarki jest
odpowiednia pomoc państwa w jej doskonaleniu.
Obecnie państwo sprzedając przedsiębiorstwa, 
nie inwestuje otrzymanych środków w rozwój
określonych branż, które byłyby nośnikiem
nowoczesnych wyrobów i zapewniłyby 
zatrudnienie naszym obywatelom, a przejada je.
Rozbudowuje administrację publiczną, która
prowadzi do biurokracji i nie przynosi wartości 
dodanej naszemu krajowi
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– Nowoczesna koncepcja Zarządzania przez Jakość – TQM po-
zwala na ciągłe doskonalenie metod i narzędzi zarządzania. Wy-
mieniając zasadnicze koncepty tej filozofii, trzeba wskazać na przy-
wództwo, strategię i politykę, zarządzanie pracownikami, zarządza-
nie partnerami i zasobami oraz zarządzanie procesami, wyrobami
i usługami. Powyższe kryteria stanowią potencjał organizacji. Jeże-
li organizacja odpowiednio go wykorzysta, może osiągnąć dobre re-
zultaty swojej pracy, a mianowicie: satysfakcję klientów i pracowni-
ków, odpowiedzialność społeczną oraz dobre wyniki, zarówno fi-
nansowe, jak i pozafinansowe. Należy także stwierdzić, że jednym
z podstawowych narzędzi i metod zarządzania jakością jest obecnie
zarządzanie procesowe organizacją. To nowoczesna metoda zarzą-
dzania pozwalająca w inny, ustrukturyzowany sposób spojrzeć na pra-
cę kierownictwa i całej załogi. Koncepcja TQM pozwala na syste-
matyczne doskonalenie zarządzania organizacją. Mobilizuje pra-
cowników i kierownictwo do wspólnych przedsięwzięć w zakresie po-
prawy jakości pracy, wyzwala innowacyjność pracowników oraz po-
zwala analizować ryzyko występowania nieprzewidywalnych zdarzeń
w teraźniejszości i przyszłości. Jest więc koncepcją ze wszech miar god-
ną wdrażania, pozwalającą na nowoczesne spojrzenie na organiza-
cję dzisiaj i w kolejnych okresach jej funkcjonowania. Jest ona też zwią-
zana ze społeczną odpowiedzialnością organizacji za przyszłość sto-
sunków obywatelskich w kraju.

Jakie branże mogą być dziś postrzegane jako liderzy w dziedzinie
kreowania i upowszechniania jakości, a poprzez stosowane praktyki
projakościowe mogą być wzorem dla innych sektorów gospodarki? 

– Do najbardziej kreujących jakość branż należą: samochodowa
i lotnicza, obronna, spożywcza i wydobywcza, a także ochrona zdro-
wia.

Coraz częściej mówi się o zarządzaniu ryzykiem i jego roli w roz-
woju przedsiębiorstw. Jakie znaczenie ma ono dla obszaru jakości
i prosperowania firm na współczesnym rynku?

– Wiele zdarzeń nieprzewidzianych, a bardzo groźnych w swo-
ich następstwach – choćby kryzys finansowy, za który odpowiadają

banki, tsunami w Japonii i szereg innych – mogłoby się nie wydarzyć,
gdyby było stosowane zarządzanie ryzykiem. Pozwala ono bowiem
przewidzieć następstwa podejmowanych decyzji. Dotyczy to zarówno
decyzji na szczeblach państwowych, jak i w bardzo małych organi-
zacjach biznesowych. Dlatego zarządzanie ryzykiem powinno być re-
alizowane na co dzień w każdej organizacji.

Jakie założenia, cechy i predyspozycje prowadzą do wymiernych
osiągnięć i komercyjnego sukcesu menedżerów, którzy drogą jakości
prowadzą zarządzaną firmę na szczyt i zasługują na tytuł „Znako-
mitego przywódcy”?

– Celem opracowanego modelu Polskiej Nagrody Jakości „Zna-
komity Przywódca” jest wdrażanie zasad pomagających tworzyć
w Polsce wybitnych menedżerów – liderów świata nauki, praktyki, po-
lityki i mass mediów, którzy swoją codzienną pracą będą przyczyniać

się do rozwoju polskiej gospodarki, polityki, samorządności, nauki,
kultury oraz będą wdrażać i upowszechniać nowoczesne metody za-
rządzania, a tym samym przyczyniać się do poprawy jakości życia pol-
skich obywateli. Kadra zarządzająca musi zmieniać swoje oblicze
– szkolić siebie i załogę, uczyć się cierpliwości i odpowiedzialności,
wsłuchiwać się w głos załogi, organizować dobrą komunikację, współ-
pracować z miejscowym społeczeństwem, organizacjami społecznymi
i zawodowymi, zwracać uwagę na pracę zespołową itp. Przede wszyst-
kim jednak musi wiedzieć, że pracuje dla człowieka w łańcuchu do-
stawca–klient, i to zarówno w łańcuchu wewnętrznym organizacji, jak
i zewnętrznym. Dlatego powinna tak samo wsłuchiwać się w głosy
klientów wewnętrznych i zewnętrznych. Bez przywódcy nie jest moż-
liwy sukces organizacji.

Jakie perspektywy widzi pan przed krajową gospodarką, biorąc
pod uwagę z jednej strony sytuację rynkową, a z drugiej – podejście
krajowych firm do działań projakościowych i inwestycji w narzędzia
służące doskonaleniu tej sfery? Czy kryzys skłania firmy do czynienia
oszczędności kosztem jakości?

– Ważnym elementem rozwoju naszej gospodarki jest odpowiednia
pomoc państwa w jej doskonaleniu. Obecnie państwo bardzo mało
uwagi poświęca rozwojowi gospodarki. Sprzedając przedsiębiorstwa,
nie inwestuje otrzymanych środków w rozwój określonych branż, któ-
re byłyby nośnikiem nowoczesnych wyrobów i zapewniłyby zatrud-
nienie naszym obywatelom, a przejada je. Rozbudowuje administrację
publiczną, która prowadzi do biurokracji i nie przynosi wartości do-
danej naszemu krajowi. Brakuje racjonalnych rozwiązań prawnych
w niektórych obszarach, a także promocji jakości ze strony rządu, co
prowadzi do trudnych do przewidzenia następstw w przyszłości. Nie
promuje się na należytym poziomie polskich przedsiębiorstw.
Wszystko to może prowadzić do zobojętnienia pracodawców na ja-
kość pracy i potrzebę przestrzegania norm jakościowych.

Rozmawiała Magdalena Szczygielska

Szanowni Państwo,

ogromnie się cieszę, że zostałem finalistą
VI edycji konkursu „Znakomity Przywódca”.
Radość z docenienia przez kapitułę mojej
wiedzy i doświadczenia jest tym większa,
że pracę w samorządzie terytorialnym roz-
począłem ponad osiem lat temu, a moja
przygoda z nim trwa do dziś. W sierpniu
2010 roku objąłem funkcję starosty koło-
brzeskiego i od tej pory kieruję pracą Sta-
rostwa Powiatowego, które realizuje swoje
zadania przy pomocy 90 pracowników.

Zwiększająca się ilość spraw, ich złożoność, jak i zmieniające się prawo,
powodują konieczność wprowadzania ciągłych usprawnień w wielu
obszarach działania. Człowiek to najlepsza inwestycja, dlatego zde-
cydowałem się na realizowanie działań z zakresu „Wzmocnienia po-
tencjału administracji”, aby podnieść jakość obsługi naszych klientów
oraz usprawnić i zwiększyć efektywność funkcjonowania Starostwa
Powiatowego w Kołobrzegu. Dlatego docenienie mojej pracy przez
Komitet Polskiej Nagrody Jakości daje podwójną radość, że czynione
przeze mnie starania przynoszą oczekiwane efekty i są zauważalne.
Moje hasła to „Przejrzysty Powiat” i „Otwarte Sta-
rostwo”, a za cel postawiłem sobie, aby powiat
kołobrzeski był przede wszystkim przyjazny
mieszkańcom i odwiedzającym nas turystom.

Starosta Kołobrzeski
Tomasz Tamborski

www.powiat.kolobrzeg.pl

Koncepcja TQM pozwala na 
systematyczne doskonalenie
zarządzania organizacją. Mobilizuje
pracowników i kierownictwo do
wspólnych przedsięwzięć w zakresie
poprawy jakości pracy, wyzwala 
innowacyjność pracowników oraz
pozwala analizować ryzyko 
występowania nieprzewidywalnych
zdarzeń w teraźniejszości 
i przyszłych okresach



Początek samodoskonalenia organi-
zacji i zarządzania ubezpieczeniem
społecznym rolników sięga 2003
roku, w którym Kasa uruchomiła re-

alizację własnego wieloletniego strategicznego
planu działalności w perspektywie reformy
systemu i akcesji Polski do Unii Europejskiej,
związanej z nowymi obowiązkami dla kra-
jowej administracji publicznej. Do uspraw-
nienia i uporządkowania organizacji pracy
Kasa wykorzystała nowoczesne metody ko-
munikacji drogą elektroniczną w oparciu
o własne rozwiązania informatyczne i usłu-
gi konsultanta zewnętrznego – firmy Do-
radztwo Gospodarcze DGA SA i jej narzędzi:
DGA Process i DGA Quality.

Podstawowym celem innowacyjnych
zmian było usprawnianie kompleksowej ob-
sługi ubezpieczonych i świadczeniobiorców
Kasy oraz doskonalenie innych usług we
współdziałaniu z interesariuszami instytu-
cjonalnymi, zgodne z planem informatyza-
cji państwa, przy zagwarantowaniu bezpie-
czeństwa, integralności i poufności ogółu za-
sobów Kasy. Do omawianych interesariuszy
należy zaliczyć przede wszystkim: Zakład
Ubezpieczeń Społecznych, Narodowy Fun-
dusz Zdrowia, Agencję Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa, Państwowy Fundusz Re-
habilitacji Osób Niepełnosprawnych, Naro-
dowy Bank Polski, jednostki świadczące
usługi bankowe, pocztowe, informatyczne,
urzędy skarbowe, urzędy gminne, ale i za-
graniczne instytucje związane międzynaro-
dowymi umowami o koordynacji zabezpie-
czenia społecznego. W przypadku jednostki

budżetowej, jaką jest KRUS, funkcjonującej
w dużym terytorialnym rozproszeniu i w trzy-
stopniowej strukturze organizacyjnej, istotny
był możliwie najbardziej oszczędny i racjo-
nalny plan wdrażania zarządzania przez ja-
kość.

Kasa wystąpiła o pierwsze certyfikaty
ISO do Polskiego Centrum Badań i Certyfi-
kacji SA w marcu 2004 roku. PCBC SA, po
audicie obejmującym wszystkie obszary do-

skonalenia zarządzania organizacją na
zgodność z wymaganiami normy PN-EN
ISO 9001:2001, przyznało certyfikat nr
1198/1/2004 oraz Certyficate of Quality
System No 1199/1/2004, korzystając z upraw-
nień członka Międzynarodowej Sieci Jedno-
stek Certyfikujących do przyznania także cer-
tyfikatu IQNet.

Dla uściślenia, w 2004 roku wymagania
normy PN-EN ISO 9001:2001 objęły na za-
sadzie pilotażu wybrane struktury organi-

zacyjne KRUS: prezesa Kasy, centralę i je-
den z 49 ówczesnych oddziałów regional-
nych – OR w Koninie wraz z 3 podległymi
mu placówkami terenowymi. Natomiast
ogół 280 jednostek organizacyjnych roz-
począł funkcjonowanie w SZJ od 2005
roku. Jednocześnie w 2005 roku, po za-
kończeniu pilotażowego wdrożenia w cen-
trali i OR w Koninie Systemu Zarządzania
Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) zgod-

nego z wymaganiami normy PN-I-07799-
2:2005, kierownictwo Kasy wystąpiło do
uprawnionej jednostki akredytacyjnej
o przyznanie stosownego certyfikatu. W 2009
roku SZBI został rozszerzony na wszystkie
jednostki organizacyjne KRUS, a w całej in-
stytucji wdrożono także System Przeciw-
działania Zagrożeniom Korupcyjnym.
Wszystkie trzy systemy zostały poddane cer-
tyfikacji jako Zintegrowany System Zarzą-
dzania KRUS.
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Zarządzanie przez jakość 
w Kasie Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, zgłaszając po raz
pierwszy w 2012 roku swój udział w konkursie o Polską Nagrodę
Jakości, w wymaganym regulaminem raporcie samooceny 
zaprezentowała m.in. Zintegrowany System Zarządzania (ZSZ),
zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009 dotyczącej
zarządzania jakością, wraz z wymaganiami dodatkowymi Polskiego
Centrum Badań i Certyfikacji SA i Krajowej Izby Gospodarczej 
w zakresie Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym, oraz PN-ISO/IEC
27001:2007 obejmującej zarządzanie bezpieczeństwem informacji. ZSZ został 
ponadto rozszerzony o wymagania i narzędzia kontroli zarządczej

POLSKA NAGRODA JAKOŚCI

Podstawowym celem innowacyjnych zmian 
było usprawnianie kompleksowej obsługi 
ubezpieczonych i świadczeniobiorców Kasy 
oraz doskonalenie innych usług we współdziałaniu
z interesariuszami instytucjonalnymi, zgodne 
z planem informatyzacji państwa, przy 
zagwarantowaniu bezpieczeństwa, integralności 
i poufności ogółu zasobów Kasy
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Realizacja wewnętrznej strategii dosko-
nalenia organizacji i zarządzania systemem
ubezpieczenia społecznego rolników zyska-
ła uznanie i została pozytywnie zaopiniowa-
na przez ekspertów Banku Światowego.
Umożliwiło to realizację w latach 2007–2011
komponentu A Poakcesyjnego Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich pn. „Reforma
Administracyjna KRUS”, ze wsparciem me-
rytorycznym i finansowym Banku Świato-
wego. Wewnętrzną reformę organizacji Kasy
podporządkowano racjonalizacji kosztów
administracyjnych poprzez automatyzację
procesów, wdrożenie systemu zarządzania za-
sobami, wdrożenie systemu bezpieczeństwa
informacji oraz innych rozwiązań organiza-
cyjnych jednolitych dla wszystkich jednostek
Kasy istotnych dla rozwoju i integracji sys-
temów informatycznych, do wymiany drogą
elektroniczną informacji z jednostkami ad-
ministracji państwowej i innymi uprawnio-
nymi instytucjami oraz indywidualnymi in-
teresantami. Od 2009 roku Kasa wiele uwa-
gi poświęciła wdrożeniu mechanizmów kon-
troli zarządczej, obowiązującej od 1 stycznia
2010 roku.

O otwartości Kasy na nowe zadania
stawiane administracji rządowej i jej gotowości
do ciągłego doskonalenia zarządzania zmia-
ną w organizacji, w oparciu o profesjonalny
consulting i benchmarking, świadczy udział
we wdrożeniu Wspólnej Metody Samooce-
ny CAF 2006 w ramach projektu: „Poprawa
zdolności zarządczych w urzędach admini-
stracji rządowej”, realizowanego przez Kan-
celarię Prezesa Rady Ministrów. Kasa wy-
korzystała metodykę CAF do samodosko-
nalenia relacji z klientem zewnętrznym i we-
wnętrznym na bazie własnych ankiet i „Ba-
dań satysfakcji klienta”.

Obecnie pomocą w doskonaleniu stra-
tegicznych kierunków rozwoju Kasy Rolni-
czego Ubezpieczenia Społecznego będzie
także raport zwrotny z samooceny organi-
zacji w ramach jej udziału w XVIII konkur-
sie Polska Nagroda Jakości. Analiza makro-
i mikrootoczenia, mocnych i słabych stron
Kasy, dokonana przez kilkudziesięciu eks-
pertów Komitetu PNJ według wytycznych
Europejskiego Instytutu Administracji Pu-
blicznej ujętych w modelu CAF 2006 i w kon-
cepcji konkursu Polska Nagroda Jakości,
świadczy o przewadze pozytywów, jakimi są:
zgodność działalności z przepisami prawa
oraz procedurami wewnętrznymi; skutecz-
ność, efektywność, wydajność i oszczędne
działania; wiarygodność sprawozdań; ochro-
na zasobów; przestrzeganie i promowanie
zasad etycznego postępowania; efektywność
i skuteczność przepływu informacji we-
wnątrz i na zewnątrz; ciągłość w zarządza-
niu ryzykiem i stosowanie mechanizmów
kontroli w celu doskonalenia całej organi-
zacji.

www.krus.gov.pl

dr inż. Mirosław Recha, sekretarz Komitetu Polskiej Nagrody Jakości

– Atutem KRUS jest umiejętność efektywnego wykorzystywania wzorcowych in-
teroperacyjnych rozwiązań stosowanych w nowoczesnej administracji; racjonalne
czerpanie z doświadczeń innych organizacji do kompleksowego zarządzania syste-
mem ubezpieczenia społecznego rolników i jego organizacją. Tę opinię podzieliła
większość członków Komitetu naszego konkursu i zdecydowaną przewagą głosów
uhonorowała KRUS nagrodą zespołową i tytułem laureata XVIII edycji konkursu Pol-
skiej Nagrody Jakości 2012.

Jak funkcjonuje model Zintegrowanego Systemu Zarządzania KRUS
Dokumentację ZSZ KRUS tworzą: polityka jakości, polityka bezpieczeństwa, poli-
tyka antykorupcyjna, księga zintegrowanego systemu zarządzania, księga pro-
cesów, plan minimalizacji ryzyka, strategia ciągłości działania, deklaracja
stosowania, procedury, metodyki i instrukcje postępowania, inne dokumenty przy-
wołane w procedurach i instrukcjach. W Systemie, w 16 procesach, zdefi-
niowanych jest 146 procedur, 150 wzorów formularzy do procedur, kilkadziesiąt
rejestrów, kilkanaście instrukcji ogólnych lub stanowiskowych. ZSZ jest certy-
fikowany w okresach trzyletnich i rokrocznie poddawany audytom nadzoru przez
zewnętrzną jednostkę certyfikującą, a przed upływem ważności certyfikatów pod-
dawany recertyfikacji. Każdy pracownik Kasy okresowo – metodą e-Learningową
– zdaje testy ze znajomości procesów i procedur w Zintegrowanym Systemie
Zarządzania, stanowiące m.in. podstawę oceny wyników pracy. Wszystkich pra-
cowników dotyczy obowiązek udziału w doskonaleniu procedur, zgłaszania incyden-
tów bezpieczeństwa, udziału w doskonaleniu komunikacji na zewnątrz i wewnątrz
organizacji, dbałości o wizerunek publiczny urzędu. System identyfikuje pracowni-
ków według ról, grup i uczestnictwa w przypisanych procedurach. Strategiczne
cele wytyczone w obszarze wewnętrznej organizacji dostosowują Kasę do ciągłych
zmian otoczenia i nowych standardów wdrażanych według unijnych wymagań dla
e-administracji państwowej, służą doskonaleniu racjonalnego funkcjonowania Kasy
jako urzędu zorientowanego usługowo na różnorodne potrzeby klientów indywidu-
alnych i podmiotów instytucjonalnych.

Narzędziami usprawniającymi doskonalenie ZSZ są:
• funkcjonująca od 2005 roku internetowa sieć rozległa (WAN) obejmująca 

wszystkie jednostki organizacyjne – centralę KRUS, 16 oddziałów regionalnych, 
256 placówek terenowych, 6 centrów rehabilitacji rolników, 1 ośrodek 
szkoleniowo-rehabilitacyjny KRUS,

• dostęp do sieci Intranet z każdego stanowiska pracy wymagającego korzystania 
z komputera, z dostępem do sieci i poczty elektronicznej, umożliwiającej sprawny 
obieg e-dokumentów pomiędzy wszystkimi jednostkami KRUS, na wysokim 
poziomie ich zabezpieczenia,

• dostęp do biblioteki e-dokumentów na platformie DGA Quality, zawierającej 
wszystkie regulacje wewnętrzne, w tym zarządzenia prezesa Kasy począwszy 
od 1991 roku, pisma okólne, instrukcje bezpieczeństwa informacji, dokumenty 
systemowe bezpieczeństwa informacji, wzory formularzy, dokumenty systemu 
przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym, bieżące merytoryczne pisma centrali 
z wytycznymi dla jednostek terenowych, rejestry zmian,

• system CISCO IP PHONE i Helpdesk.

Artur Brzóska, prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego

– Tytuł laureata i nagroda zespołowa dla naszej instytucji
są potwierdzeniem profesjonalnego, wysokiego poziomu
usług, a także odpowiedzialnego i sprawnego świadczenia
przez Kasę ogółu zadań w systemie ubezpieczenia
społecznego rolników i innych zlecanych do realizacji
przez Państwo. Mocnym dowodem na potwierdzenie
powyższej opinii jest to, że w klasyfikacji finałowej
konkursu eksperci przyznali Kasie 715 punktów na 1000,
przy czym ocena potencjału organizacji i jej efektów była

porównywalna. Najwyżej oceniono kluczowe wyniki Kasy i wyniki dotyczące klientów
– po 100 pkt, oraz przywództwo – 90 pkt. Dla mnie, z racji sprawowanej funkcji,
w raporcie zwrotnym z oceny naszego wniosku do konkursu wartością nie do
przecenienia jest zwłaszcza wysoka ocena potencjału i wskazanie obszarów do dal-
szego doskonalenia zarządzania przez jakość w działalności KRUS.



Misją WSZiA jest reagowanie
na zgłaszane przez różne in-
stytucje w regionie zapotrze-
bowanie na profesjonalnie

przygotowaną kadrę. Szkoła troszczy się o to,
by absolwenci byli dobrze przygotowani nie
tylko od strony teoretycznej, lecz także wy-
posażeni w odpowiednie umiejętności prak-
tyczne. Zależy jej na tym, żeby identyfikują-
cy się z uczelnią byli ludźmi o szerokich ho-
ryzontach intelektualnych, a przy tym wraż-
liwymi, przygotowanymi do rozpoznawania
wartości.

– Wiedza przekazywana studentom ma
swoje źródło w badaniach naukowych i do-
świadczeniach praktyki gospodarczej. Dążymy
do tego, by osiągnąć jak najwyższy poziom
tychże badań, zarówno w wymiarze regio-
nalnym, jak i krajowym, a nawet ponadna-
rodowym. Ich wyniki mają z jednej strony
istotną wartość dla społeczeństwa i gospo-
darki, a z drugiej strony mają wzbogacać pro-
ces dydaktyczny. Uczelnia czyni studentów
podmiotem nauczania, docenia ich rolę w pro-
cesie poznawczym, wspiera aktywność spo-
łeczną, promuje rozwój intelektualny i wzbo-
gaca ich osobowość – mówi prof. dr hab. Ma-
rian Duczmal, rektor WSZiA w Opolu.

Zasadniczą przesłanką rozwoju każdej
uczelni są jej partnerskie relacje z otoczeniem,
szczególnie w aspekcie upowszechniania i pro-
pagowania nauki, czy też realizacji wspólnych
projektów z przedsiębiorstwami i instytucja-
mi samorządowymi. W oczywisty sposób
wpływa to na dostosowanie oferty kształce-
nia do potrzeb regionu, w którym uczelnia
funkcjonuje. WSZiA od ponad piętnastu lat
bardzo aktywnie i ściśle współpracuje z róż-
nymi instytucjami i organizacjami szczebla re-
gionalnego.

Do ważniejszych przedsięwzięć WSZiA
zrealizowanych w ostatnich latach zaliczyć na-
leży: uruchomienie, jako jedna z pierwszych
uczelni w Polsce, kształcenia na kierunku lo-
gistyka oraz, jako pierwsza uczelnia w Opo-
lu, na kierunku finanse i rachunkowość, któ-
rego absolwenci są szczególnie poszukiwa-
ni na rynku pracy; uruchomienie specjalno-
ści zarządzanie kryzysowe i – jako pierwsza
uczelnia w kraju – logistyka humanitarna; re-
alizację studiów podyplomowych na kie-
runkach: zarządzanie bezpieczeństwem
i zdrowiem człowieka w środowisku pracy, or-
ganizacja i zarządzanie w placówkach oświa-
towych, organizacja i zarządzanie w pla-

cówkach opiekuńczych i pomocy społecznej,
zarządzanie w ochronie zdrowia; powołanie
i działalność Ośrodka Promocji i Wdrażania
Nowoczesnych Technik Zarządzania oraz
Centrum Badań Regionalnych; udział w re-
alizacji projektów Zintegrowanego Programu

Operacyjnego Województwa Opolskiego
i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; ści-
sła współpraca z Polską Akademią Nauk Od-
działem w Katowicach; (Oddział PAN/Sek-
cja Nauk Ekonomicznych i Prawnych znaj-
duje się w budynku Uczelni).

Efektywne kształcenie studentów ozna-
cza w praktyce m.in. wyposażenie absol-
wentów w umiejętności poruszania się po
burzliwym, współczesnym rynku pracy. To za-
danie uczelnia realizuje niezwykle skutecznie.
Z badań Obserwatorium Rynku Pracy Wo-
jewódzkiego Urzędu Pracy przeprowadzo-
nych w ostatnich latach wynika, iż absolwenci
WSZiA mają najwyższy wskaźnik zatrud-
nienia oraz najwyższe wynagrodzenie wśród
wszystkich absolwentów uczelni wyższych na
Opolszczyźnie. Co istotne, należą do grupy
osób o najmniejszym stopniu bezrobocia.

– Staramy się, by osiągnąć jak najwyższy
poziom prowadzonych badań naukowych,
o różnym wymiarze, których wyniki mają istot-
ną wartość dla społeczeństwa i gospodarki,
w tym, w szczególności, w ujęciu regionalnym
– podsumowuje rektor.

www.wszia.opole.pl

Są powody do dumy
Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu jest uczelnią,
która oferuje wykształcenie dostosowane do dynamicznie 
zmieniających się warunków społeczno-ekonomicznych

POLSKA NAGRODA JAKOŚCI
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Prof. dr hab. Marian Duczmal,
rektor Wyższej Szkoły Zarządzania
i Administracji w Opolu

• wszystkie kierunki mają pozytywną 
ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej,

• studenci swoje zainteresowania i pasje 
mogą rozwijać dzięki przynależności 
do kół naukowych,

• do dyspozycji studentów jest biuro 
karier i doradztwa zawodowego, 
zapewniające staże i praktyki 
zawodowe,

• elastyczny i dogodny plan zajęć,
• realizacja idei szkoły bez barier,

• systematycznie modernizowana 
i unowocześniana baza dydaktyczna,

• propagowanie i sprzyjanie wdrażaniu 
nowoczesnego modelu wolontariatu,

• organizacja seminariów i konferencji 
naukowych, których głównym celem jest
wzbogacenie procesu dydaktycznego,

• monitorowanie kariery zawodowej 
absolwentów,

• badanie opinii pracodawców na temat 
kwalifikacji oraz oczekiwań rynku pracy.

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu to uczelnia przyjazna stu-
dentom:





Całe Ministerstwo Gospodarki zostało
objęte certyfikatem zgodności z wymogami
normy ISO 9001. Wdrożone zostały systemy:
zarządzania jakością, zgodny z wymogami
wspomnianej normy, oraz przeciwdziałania
zagrożeniom korupcyjnym, opracowany
przez PCBC SA i KIG. Ponadto w grudniu
ub.r. audytowi certyfikacyjnemu zostało
poddanych 8 komórek organizacyjnych w za-
kresie funkcjonowania systemu zarządzania
bezpieczeństwem informacji i jego zgodno-
ści z wymogami normy ISO/IEC 27001. Czy
można powiedzieć, że dzięki tym działaniom
udało się wyeliminować lub w znacznym
stopniu ograniczyć możliwość występowa-
nia zjawisk korupcyjnych w resorcie?

– Decyzja o wdrożeniu systemów za-
rządzania w Ministerstwie Gospodarki zo-
stała podjęta już w 2007 roku. Najpierw
wdrożyliśmy system zarządzania jakością
i przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym
w czternastu komórkach organizacyjnych
Ministerstwa Gospodarki. Etap ten zakoń-
czył się certyfikacją w grudniu 2008 roku. Na-

stępnie rozszerzyliśmy zakres systemu o ko-
lejne komórki organizacyjne i kolejne wy-
magania norm. System Przeciwdziałania Za-
grożeniom Korupcyjnym wspomaga dzia-
łania firm i instytucji, które chcą zwiększyć
zaufanie i bezstronność działania, zarówno
w odniesieniu do ich klientów, jak i wewnątrz
organizacji. Kładzie on nacisk przede wszyst-
kim na zapobieganie korupcji oraz zmniej-
szanie prawdopodobieństwa jej wystąpienia.
Kluczowym elementem tego systemu jest
przejrzystość funkcjonowania organizacji
oraz możliwość informowania o podejrza-
nych sytuacjach przez pracowników lub
osoby z zewnątrz. Ważne jest również bu-
dowanie świadomości takich zagrożeń
wśród pracowników. Dlatego istotne jest
ustanowienie procedury, która jasno wska-
że sposób postępowania w momencie stwier-
dzenia lub podejrzenia objawów korupcji.
Dodam jeszcze, że w 2011 roku Fundacja im.
Stefana Batorego zbadała nasz system prze-
ciwdziałający korupcji. Pozwoliło to na zi-
dentyfikowanie obszarów wymagających po-

prawy. Dzięki temu zwiększy się sprawność
systemu działającego w ministerstwie.

Jakie niepożądane zjawiska udało się wy-
eliminować dzięki ww. działaniom? Co zo-
stało usprawnione?

– Większość sytuacji korupcyjnych
powstaje w wyniku kontaktu pracowników
z osobami z zewnątrz. Dlatego precyzyjnie
określiliśmy sposoby postępowania w ob-
szarach, w których ten kontakt ma szczególne
znaczenie, np. zamówień publicznych, przy-
gotowywania projektów aktów prawnych, wy-
dawania decyzji administracyjnych, czy
wspierania przedsiębiorców. Powołaliśmy
również doradcę etycznego. Jest on jedną
z pierwszych osób, do której pracownik
może się zgłosić, jeżeli był świadkiem koru-
pcji lub otrzymał propozycję mającą cha-
rakter korupcyjny. Jednak najważniejszą za-
letą wynikającą z wdrożenia systemu jest
zwiększenie świadomości wśród pracowni-
ków urzędu.

Jak pan ocenia pracę doradcy etyczne-
go?

Potrzebna jest autokontrola
O wdrażaniu systemów zarządzania jakością i zwalczaniu korupcji rozmawiamy 
z wicepremierem, ministrem gospodarki Waldemarem Pawlakiem, laureatem 
Nagrody Specjalnej za zasługi w rozpowszechnianiu i popularyzacji systemów 
zarządzania jakością, w tym w przeciwdziałaniu zagrożeniom korupcyjnym
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– Jak wspomniałem wcześniej, doradca
etyczny pełni bardzo ważną rolę w SPZK.
Oprócz zagadnień związanych z zagrożeniami
korupcją, zajmuje się również wsparciem w
zakresie etyki, np. wątpliwościami dotyczą-
cymi dodatkowego zatrudnienia się pracow-
nika w innym podmiocie, udziału w bez-
płatnych szkoleniach, wystąpień na konfe-
rencjach itp. Ostatnio, w wyniku rekomendacji
przedstawionych w raporcie Fundacji im. Ste-
fana Batorego, dokonano wyboru drugiego
doradcy etycznego. Tym razem został on wy-
brany przez pracowników – spośród pra-
cowników.

Polska jest na czele różnego rodzaju list
rankingowych odnośnie występowania zja-
wisk korupcjogennych i jest bardziej podatna
na te zjawiska niż pozostali członkowie
Unii. Z drugiej strony wejście naszego kra-
ju do Wspólnoty wymusza konieczność zde-
cydowanego zintensyfikowania działań
zmniejszających ryzyko występowania prze-
jawów korupcji. Patrząc z perspektywy pana
drugiej kadencji, proszę powiedzieć, czy
udało się poprawić wizerunek naszego kra-
ju w tym zakresie.

– Zdecydowanie tak. Korupcja jest
ogromnym problemem społecznym, który wy-
stępuje na całym świecie. Całkowite wyeli-
minowanie tego zjawiska jest praktycznie nie-
możliwe, gdyż jest ono głęboko zakorzenio-
ne kulturowo, społecznie i politycznie. Jed-
nym z ważniejszych i równocześnie najtrud-
niejszych do wdrożenia działań walki z ko-
rupcją jest zmiana społecznego nastawienia
do tego zjawiska, propagowanie etyki i kul-
tury prawnej w społeczeństwie. Nie lada wy-
zwaniem jest również umacnianie więzi mię-
dzy społeczeństwem obywatelskim a polity-
kami i funkcjonariuszami publicznymi wy-
kazującymi wolę walki z tym patologicznym
zjawiskiem.

Przeciwdziałanie korupcji prowadzone jest
w Polsce od wielu lat. Istotną rolę w tym pro-
cesie odgrywa administracja państwowa,
która powinna kierować się zasadami neu-
tralności politycznej, bezstronności i rzetel-
ności. Wykorzystywane są w tym celu różne
rozwiązania systemowe i metody. Należą do
nich np. kontrola instytucjonalna, a więc po-
woływanie wewnętrznych komórek czy też sa-
modzielnych stanowisk ds. kontroli oraz au-
dytu wewnętrznego, jak również kontrola za-
rządcza w postaci mechanizmu zapewniają-
cego realizację celów i zadań w sposób
zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i ter-
minowy. W tym obszarze działają również wy-
specjalizowane komórki lub samodzielne
stanowiska do spraw przeciwdziałania ko-
rupcji. Ponadto tworzone są programy an-
tykorupcyjne, kodeksy etyczne, systemy za-
rządzania jakością oraz przeciwdziałania
zagrożeniom korupcyjnym. W 2011 roku
MSWiA w porozumieniu z innymi urzędami
centralnymi, w tym z Ministerstwem Go-
spodarki, przygotowało dokument „Rządo-

wy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata
2012–2016”. Jest to kontynuacja dotych-
czasowych skoordynowanych działań w za-
kresie przeciwdziałania i zwalczania korup-
cji. Jego głównym celem jest zmniejszenie po-
ziomu korupcji w Polsce poprzez wzmocnienie
prewencji i edukacji w tym zakresie oraz sku-
teczniejsze zwalczanie przestępczości ko-
rupcyjnej.

Afera Amber Gold pokazała, że nie wy-
starczy wprowadzać systemy zarządzania ja-
kością i systemy certyfikacji. Jakość ofero-
wanych na rynku produktów zależy także od
sprawnie działającego systemu sprawiedli-
wości, sądów, prokuratury, systemów nad-
zoru firm działających w danej branży itp.
Jakie działania należy podjąć, aby nie mia-
ły miejsca takie afery, a co za tym idzie, by
wzrosła jakość oferowanych produktów na
rynku?

– Dzięki wprowadzeniu zarządzania ja-
kością Ministerstwo Gospodarki skutecznie
wykreśliło Amber Gold z rejestru domów
składowych, ale również uchyliło przepisy,
które mogły być potencjalnie wykorzystane
do nadużyć. Chciałbym podkreślić, że od
2007 roku w ministerstwie zaczęliśmy wdra-
żać system zarządzania jakością, który po-
zwolił uporządkować prowadzenie po-
szczególnych spraw. Dzięki temu każda ko-
mórka wie, jakie ma zadania do wykonania.
Dobrym przykładem jest procedura związana
z Amber Gold w zakresie domu składowe-
go i ustawy o domach składowych. Na po-
ziomie ministerstwa zadziałaliśmy odpo-
wiednio. Afera Amber Gold pokazała, że klu-
czowe znaczenie ma właśnie uporządkowa-
nie struktur państwowych. Potrzebna jest tak-
że autokontrola wewnątrz poszczególnych in-
stytucji, która pozwoli na szybkie zidentyfi-
kowanie sytuacji i podjęcie odpowiednich
działań.

Jest pan laureatem Nagrody Specjalnej
za zasługi w rozpowszechnianiu i popula-
ryzacji systemów zarządzania jakością, w tym
przeciwdziałaniu zagrożeniom korupcyj-
nym. Jak już mówiliśmy, w ministerstwie
podjęto szereg działań w tym zakresie. W jaki
sposób Ministerstwo Gospodarki wspiera
działania w podległych jednostkach i przed-
siębiorstwach dotyczące systemów jakości?

– Minister gospodarki – podobnie jak w
przypadku kierujących innymi resortami – ma
obowiązek zapewnienia ciągłego, skutecznego
i efektywnego funkcjonowania działu, którym
kieruje. Narzędziem, które ma w tym poma-
gać, jest kontrola zarządcza. W Ministerstwie
Gospodarki połączono funkcjonowanie tej
kontroli z działającym od 2008 roku zinte-
growanym systemem zarządzania. Pojęcie
„działu administracji rządowej” dotyczy
urzędu obsługującego ministra wraz z jed-
nostkami nadzorowanymi i podległymi. W ra-
mach realizacji moich obowiązków zaleciłem
wszystkim jednostkom wdrożenie systemu za-
rządzania jakością oraz SPZK. Ponadto

cały czas współpracujemy i wymieniamy in-
formacje w tym zakresie.

Jaka jest rola administracji we wdraża-
niu nowoczesnej koncepcji zarządzania
przez jakość procesami i projektami?

– Administracja publiczna, realizując
swoje zadania, powinna sięgać po narzędzia
i sposoby umożliwiające jak najlepsze wy-
konywanie nałożonych na nią zadań. Po-
mocne w tym procesie jest wdrożenie syste-
mu zarządzania jakością lub innych systemów
zarządzania, np. zarządzania środowisko-
wego, zarządzania bezpieczeństwem i higie-
ną pracy czy wreszcie zarządzania bezpie-
czeństwem informacji. Pozwala to nie tylko
spełnić oczekiwania klientów, ale także roz-
wijać się i doskonalić.

Portal Ministerstwa Gospodarki został po
raz drugi nagrodzony certyfikatem „Uży-
teczn@ Strona”. Program Certyfikacyjny
Użyteczna Strona jest inicjatywą branżową
skierowaną do firm, przedsiębiorstw i insty-
tucji publicznych pragnących poprawić i po-
twierdzić użyteczność własnych serwisów in-
ternetowych. Realizowany jest przez Fundację
Obserwatorium Zarządzania i akredytowa-
ny jest przez Związek Pracodawców Branży
Internetowej IAB Polska. Czy i jak mini-
sterstwo wspiera takie inicjatywy branżowe?

– Cieszy nas fakt, że zostaliśmy docenieni
i przyznano nam certyfikat aż dwukrotnie. Dy-
namiczny rozwój gospodarki elektronicznej
wymaga ciągłego doskonalenia świadczonych
usług. Klienci oczekują przyjaznych, szybkich
i bezpiecznych usług na wysokim poziomie.
Również administracja publiczna powinna dą-
żyć do sprostania tym wyzwaniom. Dlatego
wspieramy inicjatywy branżowe w tym za-
kresie. Jako przykład podam organizowaną
w listopadzie przez nas i Fundację Obser-
watorium Zarządzania konferencję „Pokolenie
doświadczeń: CX + UX”. Podczas spotka-
nia zostaną zaprezentowane najnowsze tren-
dy i rozwiązania, jak zdobyć i inspirować
współczesnego klienta i e-klienta.

Ministerstwo Gospodarki udzieliło ho-
norowego patronatu XVIII edycji konkursu
Krajowej Izby Gospodarczej „Polska Na-
groda Jakości”, którego rozstrzygnięcie za-
planowano na 11 listopada.

– Polska Nagroda Jakości to wyróżnienie,
którym od prawie 18 lat są honorowane
przedsiębiorstwa i organizacje najlepiej sto-
sujące w praktyce filozofię pozytywnego
kształtowania relacji pomiędzy produktyw-
nością, konkurencyjnością oraz jakością wy-
robów i usług, nastawione są na ciągłe do-
skonalenie oraz dostosowywanie się do zmie-
niającego się otoczenia. Inicjatywa Polskiej
Nagrody Jakości nie tylko promuje i wdraża
nowoczesne koncepcje zarządzania przed-
siębiorstwem w naszym kraju, ale przede
wszystkim przygotowuje firmy do aktywnej
i konkurencyjnej działalności na wymagają-
cym rynku unijnym.

Rozmawiała Ewa Ploplis-Olczak



Jak zmieniła się w ostatnich latach rola
certyfikacji i w jaki sposób dynamiczny ry-
nek wpływa na podejście do certyfikacji
w przedsiębiorstwach? Czy certyfikat wciąż
jest wartościowym narzędziem, pomocnym
w budowaniu przewagi konkurencyjnej?

– Wdrażane przez kierownictwo firmy sys-
temy zarządzania służą osiąganiu zakłada-
nych wyników w złożonym środowisku, w ja-
kim działają. Zapewniają fundament, na
którym firma może kreować, utrzymywać

i systematycznie doskonalić uzyskiwane wy-
niki. Co więcej, wykazując efektywność sys-
temów zarządzania, przedsiębiorstwa zy-
skują zaufanie ze strony partnerów. Audyt
i będąca jego następstwem certyfikacja, do-
konana przez partnerów IQNet, dostarcza ta-
kich danych. W rezultacie organizacja może
zaświadczyć, zarówno w strukturach we-
wnętrznych, jak i wobec stron trzecich, że fir-
ma stosuje system zarządzania oparty na obo-
wiązujących standardach i weryfikowany

przez niezależną jednostkę zewnętrzną. Au-
dyty przeprowadzane przez naszych partne-
rów są czymś więcej niż formalną kontrolą
podporządkowania się normom. Skupiają się
raczej na zapewnieniu niezależnego, profe-
sjonalnego feedbacku oraz identyfikacji
i wskazaniu obszarów ryzyka, jak również po-
tencjału w zakresie doskonalenia.

Pracownicy są angażowani w stosowa-
ne procedury i motywowani, co w efekcie prze-
kłada się na powszechne oddanie i zaufanie
względem firmy. Według mnie to najważ-
niejsza zmiana roli certyfikacji w ostatnich la-
tach. Możemy bowiem obserwować odejście
od czystej oceny podporządkowania się, z na-
ciskiem na sferę biurokracji, na rzecz podej-
ścia nastawionego na rezultat i relacje oso-
bowe.

Jak pan postrzega aktualny stosunek śro-
dowiska biznesu do doskonalenia jakości
i certyfikacji?

– Z jednej strony rosnące wymagania
związane z certyfikacją są dodatkowym ob-
ciążeniem dla podmiotów funkcjonujących
w niełatwym środowisku biznesu. Z drugiej,
większość firm rozumie, że wymogi te oraz
wynikające z nich udoskonalenia są dla nich
korzystne. Łańcuchy powiązań w biznesie
i międzynarodowa współzależność przyj-
mują coraz bardziej złożony wymiar. W efek-
cie wszystkie zaangażowane strony muszą
ufać swoim partnerom oraz oferowanym
przez nie produktom i usługom. Równocze-
śnie dokonał się znaczny postęp w sferze
ochrony konsumenta, co nie pozostało bez
wpływu na coraz ważniejsze sprawy związa-
ne z odpowiedzialnością prawną, zwłaszcza
w obszarach, gdzie brak jakości odbija się na
zdrowiu i bezpieczeństwie. Zakres ryzyka ro-
śnie, w związku z czym doskonalenie jakości
powinno powszechnie znaleźć się w centrum
zainteresowania.

Czy liczba partnerów IQNet i wydawa-
nych certyfikatów jakości stale rośnie? Czy
wciąż potrzebna jest promocja zagadnień
związanych z jakością i narzędzi służących
doskonaleniu jakości w różnych obszarach
życia publicznego?

– Według ostatniej edycji badania po-
święconego certyfikacji ISO – ISO Survey of
Certifications – liczba certyfikatów ISO z za-
kresu systemów zarządzania jakością i śro-

Jakość się opłaca
Z jednej strony rosnące wymagania związane z certyfikacją są dodatkowym obciążeniem
dla podmiotów funkcjonujących w niełatwym środowisku biznesu. Z drugiej, większość
firm rozumie, że wymogi te oraz wynikające z nich udoskonalenia są dla nich 
korzystne – mówi szef IQNet Michael Drechsel w rozmowie o znaczeniu certyfikacji,
płynących z niej zyskach i zmianach w podejściu do systemów zarządzania

ŚWIATOWY DZIEŃ JAKOŚCI

82 Fakty



ŚWIATOWY DZIEŃ JAKOŚCI

dowiskiem oraz poświadczających normy
dotyczące sprzętu medycznego, bezpie-
czeństwa żywności oraz bezpieczeństwa
informacji odnotowuje wzrost rzędu 6,23
proc. w skali światowej, przy łącznej liczbie
1 457 912 wydanych certyfikatów i użyt-
kownikach co najmniej jednej normy w 178
państwach. Chociaż wskaźniki wzrostu są
różne dla poszczególnych krajów, statysty-
ki obrazują, że model systemu zarządzania
oparty na ISO 9001 jest stale postrzegany
jako atrakcyjny i nie traci na popularności,
a wręcz jest rozwijany, by sprostać coraz to
nowym wyzwaniom, z jakimi spotykają się
organizacje publicznego i prywatnego sek-
tora. Potwierdzenie tych tendencji może-
my obserwować wśród naszych partnerów
w IQNet, którzy odnotowują systematycz-
ny wzrost liczby certyfikatów, przy różnym
tempie ich wdrażania w poszczególnych kra-
jach. Liczba partnerów IQNet w ostatnich
latach jest stabilna. Aby utrzymać swoją wia-
rygodność i reputację, IQNet przyjmuje
w swe struktury tylko te organizacje, które
szczycą się potwierdzonymi kompetencjami
i ugruntowaną pozycją na rodzimym rynku.
Poprzez naszych partnerów jesteśmy w sta-
nie oferować nasze usługi klientom w niemal
wszystkich regionach geograficznych świa-
ta, stąd nowych jednostek, które przyłączy-
łyby się do sieci, poszukujemy jedynie w wy-
branych krajach.

Działając globalnie, ma pan szansę ob-
serwować światowe trendy i zdobyć wiedzę
na temat poziomu jakości oraz świadomo-
ści jej roli w różnych krajach. Czy łatwo wska-
zać liderów w tym zakresie, zwłaszcza w ska-
li Europy? Które kraje i branże najpoważniej
podchodzą do spraw jakości i najwięcej in-
westują w ten obszar, w przekonaniu, że na-
kłady poniesione na audyty i certyfikację są
warte swej ceny?

– Oczywiście świadomość i dojrzałość
w podejściu do jakości jest na różnym po-
ziomie w różnych krajach. Trudno jest wska-
zać liderów. Wiele współczesnych trendów
jakościowych ma swój początek nie tylko
w Europie Zachodniej, ale również w prze-
myśle obronnym Stanów Zjednoczonych
oraz japońskim sektorze automotive, lecz dziś
wiele pozytywnych praktyk i inicjatyw mo-
żemy obserwować także w innych krajach.
Zwłaszcza gałęzie przemysłu związane z pro-
duktami i usługami, które oddziałują na zdro-
wie i bezpieczeństwo – choćby przemysł spo-
żywczy, lotniczy, motoryzacyjny czy rynek
sprzętu medycznego – regularnie prowadzą
działania ukierunkowane na poprawę jako-
ści w przedsiębiorstwie. Jednocześnie, mó-
wiąc o certyfikacji, musimy przyznać, że – jak
zawsze – są też firmy, które nie grają zgod-
nie z zasadami. Właśnie na tym polu poja-
wia się poważne wyzwanie oddzielenia pod-
miotów rzetelnych od tych, które nie grają

fair. Na tej płaszczyźnie IQNet ma swój istot-
ny wkład dzięki starannej selekcji wyłącznie
wiarygodnych partnerów należących do sie-
ci oraz systematycznemu monitoringowi
ich pracy.

Jakie certyfikaty poleciłby pan jako
najkorzystniejsze klientom, którzy muszą
ograniczyć wydatki i dokonać wyboru spo-
śród szerokiej oferty systemów jakości i cer-
tyfikatów dostępnych na światowych ryn-
kach?

– Jak powiedziałem na początku roz-
mowy, certyfikowane systemy zarządzania za-
wsze są dobrym narzędziem służącym po-
prawie funkcjonowania organizacji i wyników,
również ekonomicznych. Ponieważ więk-
szość standardów ma na celu redukcję okre-
ślonych obszarów ryzyka w przedsiębiorstwie,
byłbym bardzo ostrożny w wybiórczym sto-
sowaniu certyfikacji i pomijaniu wybranych
aspektów. Biorąc pod uwagę rozwinięte
w ostatnim czasie standardy systemów za-
rządzania i mając na względzie korzyści fi-
nansowe, wydana niedawno norma ISO
50001 – System Zarządzania Energią – wy-
daje się interesującą propozycją dla firm. Od
pierwszych użytkowników ISO 50001 otrzy-
maliśmy bardzo pozytywne sygnały co do
znacznych oszczędności energii, a w niektó-
rych krajach również korzyści podatkowych.

Rozmawiała Magdalena Szczygielska

Zakład Usprawniania Leczniczego CSK MSW
w Warszawie posiada bardzo dobrą bazę
leczniczą i wykwalifikowaną kadrę medyczną
do prowadzenia pełnoprofilowej rehabilitacji
leczniczej dorosłych i dzieci (w tym nowo-
rodków w zakresie fizykoterapii: laser, ma-
gnoter, krioterapia) i kinezyterapii, masażu
klasycznego i hydroterapii.
W Zakładzie Usprawniania Leczniczego od
2003 roku działa największa i najnowocze-
śniejsza w Polsce komora niskotemperatu-
rowa. W komorze właściwej temperatura
wynosi od –110 do –160˚C. Zabieg trwa od
1 do 3 minut. Po zabiegu zalecana jest gim-
nastyka i ćwiczenia lecznicze.
Wskazania do leczenia w Komorze:
• schorzenia reumatoidalne,
• schorzenia narządu ruchu,
• stwardnienie rozsiane SM,
• skaza moczanowa,
• łuszczycowe zapalenie stawów,
• pierwotne i wtórne zmiany zwyrodnie-

-niowo-zniekształcające kręgosłupa,

• wszelkie stany pourazowe, 
przeciążeniowe, zapalne układu ruchu,

• osteoporoza,
• niedowłady i przykurcze kończyn,
• odnowa biologiczna,
• cellulitis i nadwaga,
Na terenie Zakładu znajduje się solarium.
W ZUL znajduje się Oddział Rehabilitacji
Dziennej, w ramach którego można skorzy-
stać z kompleksowej rehabilitacji w schorze-
niach narządu ruchu, rehabilitacji neuro-
logicznej u dorosłych i dzieci.
Posiadamy basen o wymiarach 11m x 6m,
głębokości od 1,4 m do 1,6 m z temperaturą
wody od +28˚C do +30˚C.

Zakład Usprawnienia Leczniczego
Centralny Szpital Kliniczny MSW 
w Warszawie
ul. Wołoska 137
tel. (22) 508 15 20; (22) 508 16 11;

(22) 508 15 21
zul@cskmswia.pl

Dla zdrowia i urody

www.cskmswia.pl



Firmy szukają sposobów, żeby utrzymać
się na rynku z dnia na dzień. Państwo pla-
nują rozwój firmy i wchodzą w nowe obszary
działalności. Jak widzi pan przyszłość
PCBC?

– Rzeczywiście, mocno zaangażowaliśmy
się w certyfikację w zupełnie nowym jej seg-
mencie na krajowym rynku, mianowicie
– wellness & spa. Podpisaliśmy porozumie-
nie z Europejskim Stowarzyszeniem Spa,
w ramach którego zostały opracowane wy-
magania dla ośrodków o takiej specjalizacji do-
tyczące zarówno sfery medycznej, jak i eko-
logicznej, gdyż oferta tego typu placówek jest
opracowywana pod kątem rekreacji lub tera-
pii leczniczej. Dzięki temu mamy wyłączność
na 3 lata z możliwością przedłużenia na wy-
dawanie certyfikatów zarówno dla tych ośrod-
ków, które mają ofertę czysto rekreacyjną, jak
i dla tych, które oferują dodatkowo zabiegi me-
dyczne. Co zyskują certyfikowane organiza-
cje? Przede wszystkim potwierdzenie, że speł-
niają międzynarodowe wymagania i podążają
za kierunkami, jakie narzuca rozwijający się
system europejski. Długo się przygotowywa-
liśmy do tej współpracy i powierzonej nam od-
powiedzialności. Przetłumaczyliśmy wyma-
gania i teraz je rozsyłamy do potencjalnych
klientów, rozmawiamy też z firmami ubez-
pieczeniowymi, żeby były stosowane pewne
upusty dla certyfikowanych ośrodków wellness
& spa. Chcemy również postawić na promocję
tego nowego, niszowego obszaru certyfikacji,
a następnie ośrodków, które poddadzą się oce-
nie i pomyślnie przebrną przez proces certy-
fikacji. Przeprowadziliśmy szkolenia audyto-
rów i od połowy października formalnie je-
steśmy jednostką w pełni przygotowaną do cer-
tyfikacji ośrodków wellness & spa. Nie ukry-
wam, że po wstępnych rozmowach zaintere-
sowanie naszym nowym segmentem usług jest
spore, a nawet mamy już pewne deklaracje ze
strony podmiotów, które chcą potwierdzić ofe-
rowaną jakość. Dla podniesienia rangi tak wy-
specjalizowanej certyfikacji i zasygnalizowa-
nia, że  wchodzimy w nowy obszar do udzia-
łu w Polskim Dniu Jakości zaprosiliśmy

przedstawiciela Europejskiego Stowarzysze-
nia Spa z Niemiec, Kurta von Storcha, który
podczas gali przybliży istotę certyfikacji w tym
segmencie. Wtedy też z jego rąk certyfikat od-
bierze przedstawiciel pierwszej certyfikowanej
przez nas placówki spa.

Wydaje się, że rynek spa ma duży po-
tencjał...

– I tak jest. To gigantyczny rynek, w któ-
rym jest miejsce dla organizacji samorządo-
wych, firm prywatnych, uzdrowisk, małych ga-
binetów zabiegowych, a nawet hoteli, które
coraz częściej organizują w swoich struktu-
rach centra wellness.

Jakie możliwości w zakresie certyfika-
cji mają hotele w Polsce?

– Dotychczas mogły certyfikować syste-
my zarządzania zgodnie z wymaganiami

ISO 9000. Zdarza się, ze dodatkowo wdra-
żają ISO 14000 w zakresie zarządzania śro-
dowiskowego. Jednak nie było dotychczas na
rynku certyfikatów dedykowanych tej kon-
kretnej branży. Teraz, dzięki naszemu poro-
zumieniu, to się zmieniło i – co ważne – już
jest odzew, mimo że dopiero ruszamy z tak
ukierunkowaną certyfikacją. Sąsiednie pań-
stwa wcześniej wyczuły w tym segmencie cer-
tyfikacji potencjał. Dla porównania na Litwie
jest juz ponad 20 certyfikowanych ośrodków
wellness & spa, w Czechach około 60.

Nowe usługi wymagają promocji. Czy
w ramach popularyzacji jakości i kolejnego
segmentu w ofercie PCBC będą państwo pro-
mować również ośrodki, które zdobędą cer-
tyfikat wellness & spa?

– Na pewno tak, ale liczymy, że promo-
cją zajmą  się także organizacje zrzeszające
hotele i uzdrowiska. Liczymy na szerszą
współpracę. Chcielibyśmy wykorzystać róż-

ne źródła, aby dotrzeć z informacją o nowych
możliwościach certyfikacji do jak najszerszej
grupy, a przy tym wskazywać dobre wzorce,
czyli jednostki, które zdecydują się na audyt
i pomyślnie przejdą certyfikację.

W listopadzie świętowali państwo 10-le-
cie PCBC. Jakie refleksje nasuwają się panu
w ramach podsumowania tego okresu?

– Chciałbym podkreślić, że w 2012 roku
minęło 10 lat naszej działalności w formie
spółki akcyjnej, bo historia PCBC sięga
znacznie dalej i przekroczyła już pół wieku.
Najważniejsze jest dla mnie, że firma znala-
zła swoje miejsce na współczesnym, wolnym
rynku i doskonale się na nim odnajduje, mimo
utraty statusu monopolisty w zakresie certy-
fikacji i funkcji nadzorcy krajowego systemu
certyfikacji. Od czasu wstąpienia do UE

84 Fakty

W gotowości 
na nowe wyzwania
Niektóre firmy wobec ciężkiej sytuacji gospodarczej okazują się bezradne i zmuszone
są zamknąć działalność. Inne mają wizję, która nie ogranicza się do cięcia kosztów,
lecz zakłada nowe ścieżki rozwoju, których upatruje w niszowych segmentach rynku,
obdarzonych potencjałem i niosących szansę na zysk wbrew niesprzyjającej 
koniunkturze. O pomysłach na utrzymanie pozycji lidera na rynku certyfikacji 
mówi Wojciech Henrykowski, prezes Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji SA

ŚWIATOWY DZIEŃ JAKOŚCI

Przeprowadziliśmy szkolenia audytorów i od
połowy października formalnie jesteśmy jednostką
w pełni przygotowaną do certyfikacji ośrodków
wellness & spa
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musimy stawiać czoła dużej konkurencji – nie
tylko krajowej, ale wręcz światowej. Na szczę-
ście od 8 lat wychodzimy z tej walki zwycię-
sko. 10-lecie spółki to nie jedyny powód do
świętowania. W listopadzie obchodzimy też
20. rocznicę wydania pierwszego certyfikatu
akredytacji, co chcemy podkreślić, wręczając
z tej okazji dyplom dla pierwszego certyfiko-
wanego laboratorium. Ponadto uczcimy
10-lecie ustawy o krajowym systemie oceny
zgodności w Polsce. W 2012 roku mija 15 lat
naszego członkostwa w światowej sieci jed-
nostek certyfikujących IQNet. Wreszcie kolejną
okrągłą rocznicą jest 10-lecie certyfikacji go-
spodarstw ekologicznych, w którym to ob-
szarze też funkcjonujemy, wiążąc z nim duże
nadzieje na przyszłość. Już teraz dobrze
wypadamy jako jednostka wyspecjalizowana
w tym sektorze, co potwierdziła dwutygo-
dniowa wizyta audytorów z Unii, którzy we
wrześniu poddali ocenie cały system rolnic-
twa ekologicznego w Polsce. W ramach au-
dytu bardzo pozytywnie oceniono cały sys-
tem, ze szczególnym wyróżnieniem naszej jed-
nostki, docenionej za organizację procesu cer-
tyfikacji, co daje nam dużą satysfakcję.

Ten segment rolnictwa to też przy-
szłość?

– Gospodarstwa ekologiczne rozwijają się
naprawdę dobrze, chociaż stawiane wymo-
gi są dość restrykcyjne. Mamy w kraju oko-
ło 30 tys. takich gospodarstw różnej wielko-

ści, które coraz częściej interesują się certy-
fikacją. Według oceny komisji z UE Polska wy-
pada w tym obszarze lepiej niż inne kraje eu-
ropejskie. Ogólnie rosnący popyt na certyfi-
kację obserwujemy w tej chwili w kręgach ad-
ministracji, w urzędach różnego szczebla. Nie-
co wygasa boom w zakładach przemysłowych
i usługowych. W dalszym ciągu żywo zain-
teresowane certyfikatami jakości są placów-
ki medyczne. W tym obszarze wymagania wy-
nikają z jednej strony z ISO 9000, a z drugiej
mamy do czynienia z akredytacją. Między
akredytacją a certyfikacją ISO wytworzyła się
pewna rywalizacja, choć jedno nie wyklucza
drugiego i wiele placówek stosuje oba syste-
my, co wkrótce będzie procentować, ponie-
waż trwają prace nad nową ustawą gwaran-
tującą punkty za jakość. W gruncie rzeczy za-
równo ISO, jak i akredytacja sprowadzają się
do stałego doskonalenia usług.

Specjaliści mówią o zbliżającym się kry-
zysie. Czy przygotowują się państwo jakoś na
jego nadejście?

– W ramach przygotowań planujemy
zmienić siedzibę, żeby zmniejszyć koszty
utrzymania obiektu, który jest za duży na na-
sze potrzeby. Podjęliśmy proces reorganiza-
cji, w ramach którego zlikwidowaliśmy nie-
które laboratoria, a inne połączyliśmy, żeby
nieco zredukować koszty zatrudnienia. Oprócz
działań związanych z ograniczeniem kosztów
wchodzimy w nowe obszary certyfikacji, cze-

go przykładem mogą być wspomniane ośrod-
ki spa, jak również pralnie. Szukamy nowych
rozwiązań i produktów, najlepiej takich, na
które mielibyśmy wyłączność, co niewątpli-
wie podnosi prestiż certyfikatu i naszej jed-
nostki. A kryzys? Ostatnio kupiłem książkę
Adama Fergusona „Gdy pieniądz umiera”,
opisującą dramat związany z hiperinflacją
w Niemczech w latach 20. Między wiersza-
mi można wyczytać, że Europa zmierza w tym
samym kierunku. Oby tak nie było.

Czego warto życzyć pracownikom i klien-
tom w nowym – oby lepszym – roku?

– Pracownikom na pewno ciągłego do-
skonalenia, aby dawali klientom najlepszy
przykład propagowania jakości, a przede
wszystkim satysfakcji z codziennych obo-
wiązków, wyzwań i kontaktów z ludźmi.
Klientom w zasadzie tego samego, co i sobie
oraz całemu społeczeństwu – żeby kryzys mi-
nął i żeby nie spowodował gospodarczego
wstrząsu, który odbije się na kondycji firm
i Polaków. Oby szefowie nie musieli ratować
się redukcją etatów, co obecnie coraz częściej
ma miejsce i przyczynia się do wzrostu i tak
dużej stopy bezrobocia. Mam nadzieję, że bę-
dzie wzrastać zarówno produkcja, jak i po-
pyt na ofertę krajowego rynku.

Rozmawiał Mariusz Gryżewski

www.pcbc.gov.pl



Gratuluję. Niedawno został pan wy-
brany prezesem Polskiej Izby Przemysłowo-
Handlowej Budownictwa.

– Dziękuję. Mam nadzieję, że doświad-
czenie moje i Instytutu przydadzą się w pra-
cach nad tworzeniem korzystnych warunków
działalności gospodarczej. Ta największa i naj-
starsza organizacja samorządu integrująca
środowisko przedsiębiorców budowlanych po-
winna, moim zdaniem, stworzyć silne lobby,
którego opinie będą liczyć się w walce o in-
teresy polskiego budownictwa. Działania i cele
Izby i Instytutu są zbieżne. IMBiGS od lat
funkcjonuje na styku nauki i gospodarki. Po-
zytywne będzie wzajemne przełożenie wielu
doświadczeń.

Zakres działania istniejącego od 60 lat
Instytutu jest bardzo szeroki.

– Przedmiotem działania Instytutu są ba-
dania naukowe i prace rozwojowe, do-
świadczalne oraz wdrożeniowe związane
z mechanizacją i automatyzacją przemysłu,
budownictwa, górnictwa skalnego, gospo-
darką odpadami oraz upowszechnianiem
i wdrażaniem nowych rozwiązań technolo-
gicznych, technicznych i organizacyjnych
w praktyce gospodarczej. Do zakresu dzia-
łania Instytutu należy prowadzenie badań na-
ukowych i prac rozwojowych oraz działalności
prototypowo-doświadczalnej, w szczegól-
ności w zakresie: mechanizacji i automatyza-
cji przemysłu, budownictwa, drogownictwa
i gospodarki komunalnej. Prowadzimy też
m.in. badania maszyn i urządzeń, surowców
i materiałów budowlanych.

Spory obszar działania stanowi też dzia-
łalność dotycząca jakości i bezpieczeństwa
wyrobów.

– Od początku istnienia Instytut Me-
chanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
dokonuje oceny jakości i bezpieczeństwa
wyrobów m.in. dla budownictwa. Jako jed-
nostka notyfikowana Unii Europejskiej, w ra-
mach akredytacji PCA, IMBiGS jest upraw-
niony m.in. do oceny zgodności wyrobów,
przyznawania krajowym i zagranicznym pro-
ducentom oraz importerom certyfikatów
bezpieczeństwa, certyfikatów systemów za-
rządzania, oceny surowców skalnych i pro-
duktów ich przeróbki.

Instytut, bazując na zdobytym doświad-
czeniu, prowadzi od wielu lat sekretariaty ko-
mitetów technicznych Polskiego Komitetu
Normalizacyjnego – KT 108 ds. Kruszyw i

Kamienia Budowlanego, KT 14 ds. Maszyn
i Urządzeń dla Budownictwa, Przemysłu
Materiałów Budowlanych i Górnictwa Skal-
nego oraz KT 13 ds. Maszyn do Robót Ziem-
nych i Drogowych oraz Żurawi Samojezd-
nych. Do 2011 roku prowadziliśmy sekreta-
riat komitetu technicznego ISO TC 195 Ma-
szyny i Urządzenia Budowlane – tak jak po-
przednie – zlokalizowanego w IMBiGS.

Z upoważnienia ISO eksperci IMBiGS
uczestniczą w pracach: ISO/TC 108,
ISO/TC 127, ISO/TC 214 oraz CEN/TC 53
i CEN/TC 151, a z upoważnienia PKN
uczestniczą w pracach: ISO/TC 71, ISO/TC
127 i CEN/TC 151, CEN/TC 154 „Kruszy-
wa”, CEN/TC 264 „Kamień Naturalny”. Po-
nadto specjaliści Instytutu uczestniczą jako
członkowie w pracach Komitetów Technicz-
nych PKN: PKN/KT 274 ds. Betonu,
PKN/KT 157 ds. Zagrożeń Fizycznych w Śro-

dowisku Pracy, PKN/KT 160 ds. Napędów
i Sterowań Hydraulicznych.

Instytut ma także uprawnienia do pro-
wadzenia i koordynacji szkolenia operatorów
maszyn i urządzeń do robót ziemnych, bu-
dowlanych, drogowych, górnictwa skalnego
oraz prowadzenia centralnego rejestru wy-
danych uprawnień.

Naszym atutem jest doskonała kadra, któ-
ra dysponuje laboratoriami wyposażonymi
w najnowocześniejszy sprzęt.

Przepisy dotyczące jakości i bezpie-
czeństwa wyrobów dla budownictwa przez
lata zmieniały się. Zmienia się też sytuacja
rynkowa budownictwa.

– IMBiGS nie tylko oferuje usługi w za-
kresie oceny zgodności i certyfikacji wyrobów,
ale także na bieżąco informuje o zmianach,
organizuje akcje szkoleniowe.

Jeśli chodzi o szeroko rozumiane bu-
downictwo – znajduje się ono w trudnym
okresie. Zmniejszający się popyt na roboty
i usługi budowlane oraz słaby dostęp do ko-
rzystnych kredytów stanowią trudny egzamin
dla firm produkcyjnych, wykonawstwa bu-
dowlanego, spółdzielni budownictwa miesz-
kaniowego oraz całej infrastruktury budow-
nictwa. Tym bardziej więc ważne jest, by Pol-
ska Izba Przemysłowo-Handlowa Budow-
nictwa miała wpływ na wdrażanie rozwiązań
związanych z restrukturyzacją branży oraz
rozwojem polskiego przemysłu. Współpraca
naszego instytutu naukowo-badawczego
z branżą budowlaną jest ważnym elementem
tego rozwoju.

Rozmawiał Piotr Danilczuk

www.imbigs.org.pl

IMBiGS – od 60 lat 
sprawdzony partner 
budownictwa
Rozmowa ze Stefanem Góralczykiem, dyrektorem Instytutu Mechanizacji Budownictwa
i Górnictwa Skalnego, prezesem Polskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Budownictwa

Zmniejszający się popyt na roboty i usługi 
budowlane oraz słaby dostęp do korzystnych
kredytów stanowią trudny egzamin dla firm 
produkcyjnych, wykonawstwa budowlanego,
spółdzielni budownictwa mieszkaniowego 
oraz całej infrastruktury budownictwa

86 Fakty

ŚWIATOWY DZIEŃ JAKOŚCI



Czesław Ilcewicz

Ocena jakości i bezpieczeństwa
wyrobów dla budownictwa do-
konywana przez Instytut Me-
chanizacji Budownictwa i Gór-

nictwa Skalnego była prowadzona zawsze
w odniesieniu do aktualnych zapotrzebowań
społecznych lub rynkowych. Zapotrzebo-
wania społeczne z reguły były wyrażane
przez odpowiednie przepisy prawa, natomiast
rynek określał swoje wymagania w zależno-
ści od koniunktury i aktualnych trendów.

Działalność Instytutu w tym obszarze
można podzielić na następujące etapy: okres
ustroju z gospodarką planową, w którym sto-
sowanie norm było obligatoryjne, a rozdział
środków produkcji dokonywany był central-
nie przez urzędy państwowe; okres po trans-
formacji ustrojowej, formowanie się gospo-
darki wolnorynkowej do momentu wejścia
Polski do Unii Europejskiej; okres po wejściu
Polski do Unii Europejskiej.

Okres gospodarki planowej
W okresie gospodarki planowej potrze-

by społeczne w zakresie jakości wyrobów były
regulowane poprzez odpowiednie przepisy
państwowe. Na przykład ustawa z dnia 8 lu-
tego 1979 roku o jakości wyrobów, usług, ro-
bót i obiektów budowlanych, zobowiązywa-
ła producentów do zgłaszania swoich wyro-
bów do odpowiednich jednostek certyfikują-
cych, które oceniały jakość. Sprowadzało się
to głównie do oceny spełnienia wymagań od-
powiednich norm, które wówczas były obli-
gatoryjne. Przy jednostkach działały odpo-
wiednie komisje, które prowadziły takie oce-
ny, i – w przypadku oceny pozytywnej – wy-
stawiane były Świadectwa Kwalifikacji Jakości
– SKJ. Świadectwo to było dla firmy upo-
ważnieniem do wdrożenia produkcji tak oce-
nionego wyrobu i jednocześnie do jego sprze-
daży. Intencją takiego działania było z jednej
strony zapobieżenie podjęciu produkcji nie-
właściwego wyrobu, a więc ochrona spo-
łecznych w tym czasie środków produkcji,
a z drugiej – dostarczenie społeczeństwu wy-
robu spełniającego odpowiednie normy ja-
kościowe.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że w tym
okresie w zasadzie wszystkie wyroby wypro-

dukowane przez przemysł krajowy dla potrzeb
budownictwa były ocenione i zostały wysta-
wione im Świadectwa Kwalifikacji Jakości
przez Instytut Mechanizacji Budownictwa
i Górnictwa Skalnego.

Oprócz SKJ w tym okresie w Polsce funk-
cjonowały określone ww. ustawą, ale na za-
sadzie dobrowolności, znaki jakości „Q” i „1”.
Chociaż nie były to znaczące wskaźniki,
wielu producentów zgłaszało swoje wyroby
do certyfikacji na te znaki. Podnosiły one bo-
wiem atrakcyjność rynkową wyrobów. Szcze-
gólnie miało to znaczenie w tych dziedzinach
gdzie, wprawdzie jeszcze w ograniczonym za-
kresie, ale istniała konkurencja. Wielu wyro-
bom dla budownictwa w Instytucie też wy-
dano świadectwa na znak „Q” i „1”.

Transformacja ustrojowa
W wyniku transformacji ustrojowej, po

przekształceniu gospodarki w wolnorynkową,
zmieniły się też zasady oceny jakości wyro-
bów, a w ślad za tym i działalność Instytutu
Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa
Skalnego w tym obszarze. Zmiany wynikały
głównie z przekształcenia norm z obligato-
ryjnych w fakultatywne. W tej sytuacji mogła
zachodzić obawa, że producenci będą mogli
wdrożyć do produkcji i wprowadzić do ob-
rotu wyroby niezupełnie spełniające wyma-
gania norm, w tym niespełniające wymagań
bezpieczeństwa. Władze państwa odpowie-
dzialne konstytucyjnie za bezpieczeństwo
obywateli musiały więc przedsięwziąć odpo-
wiednie kroki, aby zapobiec takim ewentual-

Na straży jakości 
i bezpieczeństwa
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego od początku istnienia działał
na rzecz jakości i bezpieczeństwa wyrobów dla potrzeb budownictwa

Ośrodek Certyfikacji Instytutu nie tylko działa jako
jednostka notyfikowana, ale także prowadzi ocenę
zgodności i certyfikację wyrobów w systemie 
dobrowolnym na zgodność z wymaganiami norm,
przepisów i innych dokumentów odniesienia, 
w tym na dobrowolny znak bezpieczeństwa „B”
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nościom. Opracowano więc ustawę o bada-
niach i certyfikacji, w myśl której producen-
ci większości wyrobów objętych urzędowym
wykazem byli obligowani do uzyskiwania na
swoje wyroby certyfikatów bezpieczeństwa „B”
wydawanych przez wyznaczone dla odpo-
wiednich branż jednostki certyfikujące. Jed-
nostki te wydawały certyfikaty na podstawie
pozytywnych wyników badań wyrobów na
zgodność z kryteriami pod względem bez-
pieczeństwa, opracowanych przez te jednostki.
Jednostki certyfikujące i laboratoria badaw-
cze musiały uzyskać akredytację Polskiego
Centrum Badań i Certyfikacji. Akredytacja
taka potwierdzała kompetencję jednostki
w określonym zakresie i była podstawą do
upoważnienie jej przez władze państwowe do
działalności certyfikacyjnej. Certyfikaty bez-
pieczeństwa „B” gwarantowały bezpieczeń-
stwo wyrobu i upoważniały producenta do
wprowadzenia go na rynek.

Ośrodek Certyfikacji Instytutu Mecha-
nizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
jako druga jednostka certyfikująca w kraju uzy-
skał akredytację w zakresie certyfikacji na znak
„B” większości maszyn i urządzeń dla bu-
downictwa. Zostały opracowane kryteria
oceny tych maszyn i urządzeń pod względem
bezpieczeństwa. Również Laboratorium Ba-
dań Maszyn Roboczych i Górniczych Insty-
tutu uzyskało akredytację PCBC.

Przez wiele lat funkcjonowania w tym sys-
temie w Instytucie przeprowadzono kilka ty-
sięcy badań wyrobów dla potrzeb certyfika-
cji na znak „B”, głównie maszyn i urządzeń,
oraz wydano dla tych wyrobów certyfikaty
bezpieczeństwa „B”.

Niektórzy producenci, choć ich wyroby
nie były objęte tym systemem, zgłaszali je do
dobrowolnej certyfikacji na znak „B”. Znak
ten miał w tym okresie istotne znacznie
akwizycyjne i reklamowe, ponieważ w roz-
wijającej się gospodarce rynkowej rozwijała
się również konkurencja. W Instytucie wydano
wiele certyfikatów na znak „B” w systemie do-

browolnym, a niektóre z nich funkcjonują do
dziś.

Akcesja Polski do UE
Okres po wejściu Polski do Unii Euro-

pejskiej to okres stosowania przepisów wspól-
notowych dotyczących wprowadzania do
obrotu wyrobów opartych o zasady „Nowe-
go Podejścia”. Zasady te są gwarancją reali-
zacji idei wolnego handlu. Według nich pro-
ducent może wprowadzać do obrotu wyro-
by wyłącznie bezpieczne. W stosunku do wy-
robów potencjalnie niebezpiecznych opra-
cowano zasadnicze wymagania w zakresie
bezpieczeństwa w postaci dokumentów pra-
wa Unii Europejskiej, jakim są dyrektywy no-
wego podejścia lub dokumenty równoważne.
Producent ma obowiązek spełnić te wyma-
gania przed wprowadzeniem wyrobu do ob-
rotu, potwierdzając ten fakt wystawieniem de-
klaracji zgodności. Powinien także oznako-
wać wyrób oznakowaniem „CE”. W przy-
padku niektórych wyrobów producent ma
obowiązek zgłosić wyrób do oceny przez trze-
cią stronę – notyfikowaną jednostkę Unii Eu-
ropejskiej.

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gór-
nictwa Skalnego jest jednostką notyfikowaną
Unii Europejskiej w pięciu dyrektywach no-
wego podejścia: maszynowej 2006/42/EC, wy-
robów elektrycznych 2006/95/EC, hałasu
zewnętrznego 2000/14/EC, wyrobów bu-
dowlanych 89/106/EEC, kompatybilności
elektromagnetycznej 2004/108/EC.

W zakresie tych dyrektyw, jako jednost-
ka notyfikowana, Instytut prowadzi ocenę wy-
robów w obszarze maszyn i urządzeń oraz
wyrobów budowlanych. W ostatnim okresie,
w wyniku zmniejszenia produkcji krajowej
w obszarze maszyn i urządzeń oraz w wyni-
ku zapotrzebowania rynku, działalność w ob-
szarze wyrobów budowlanych stała się do-
minująca. Dotyczy to głównie kruszyw oraz
wyrobów pokrewnych, z zastosowaniem kru-
szyw – np. mieszanek mineralno-asfaltowych.

W tym obszarze wydano kilkaset certyfika-
tów, głównie zakładowej kontroli produkcji
u producentów kruszyw i mieszanek mine-
ralno-asfaltowych.

Według tego systemu odpowiedzialność
za bezpieczeństwo wyrobu wprowadzanego
do obrotu ponosi producent. Wyroby nie pod-
legające dyrektywom nowego podejścia może
wprowadzać do obrotu bez ograniczeń for-
malnych, zaś podlegające określonym dy-
rektywom – po potwierdzeniu spełnienia
wymagań zasadniczych. System ten kładzie
nacisk na bezpieczeństwo wyrobów w zakresie
określonym przez wymagania zasadnicze
dyrektyw, zaś sprawę jakości pozostawiono
do regulacji przez rynek.

Przepisy unijne dopuszczają ponadto
stosowanie dobrowolnej oceny wyrobów.
W związku z tym Ośrodek Certyfikacji Insty-
tutu nie tylko działa jako jednostka notyfiko-
wana, ale także prowadzi ocenę zgodności
i certyfikację wyrobów w systemie dobrowol-
nym na zgodność z wymaganiami norm,
przepisów i innych dokumentów odniesienia,
w tym na dobrowolny znak bezpieczeństwa „B”.

Wraz z urynkowieniem gospodarki, re-
gulacjom przez prawo unijne i państwowe
podlega głównie bezpieczeństwo wyrobów.
Problematykę jakości w szerokim pojęciu
pozostawia się w sferze dobrowolnej z na-
dzieją, że wolny rynek ten problem rozwiąże
samoczynnie. W tym celu m.in. opracowano
szereg norm dotyczących systemów zarzą-
dzania jakością, jak normy ISO 9000 i inne.
W związku z tym, jak wynika również z przed-
stawionego schematu, Instytut Mechaniza-
cji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w róż-
nych okresach dostosowywał i dostosowuje
swoją działalność w zakresie jakości i bez-
pieczeństwa do aktualnych potrzeb gospo-
darki i rynku, oferując swoje usługi w zakre-
sie oceny zgodności i certyfikacji wyrobów
w systemach obligatoryjnym, jak i dobrowol-
nym, oraz certyfikację systemów zarządzania
na zgodność z normą PN-EN ISO 9001. �

Działalność Instytutu Mechanizacji Budownictwa Górnictwa Skalnego w obszarze jakości i bezpieczeństwa na
przestrzeni poszczególnych okresów gospodarczych

Obowiązkowe SKJ

Dobrowolne „Q” i „1”

Spełnienie wymagań 
obligatoryjnych
Polskich Norm

Certyfikacja w obszarze maszyn 
i urządzeń

Jakość 
i bezpieczeństwo
określone Polskimi Normami

Okres gospodarki planowej Okres po transformacji ustrojowej Okres po wejściu Polski do UE

Znak bezpieczeństwa „B”
Obligatoryjny

Dobrowolny znak „B”

Spełnienie wymagań kryteriów na znak „B”

Certyfikacja głównie w obszarze maszyn i
urządzeń

Bezpieczeństwo
określone kryteriami

Jakość – w systemie dobrowolnym

Deklaracja zgodności oraz oznakowanie CE

Spełnienie wymagań zasadniczych dyrektyw
nowego podejścia

Ocena zgodności wyrobów przez jednostkę
notyfikowaną oraz certyfikacja dobrowolna na
znak „B” i inne, głównie wyrobów budowla-
nych

Bezpieczeństwo
tylko w zakresie określonym dyrektywami

Jakość – regulacja rynkowa
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Większość wykonywanych przez
CBiDGP badań, pomiarów
i ocen objętych jest zakresami
akredytacji Polskiego Centrum

Akredytacji. I tak, akredytacja Jednostki In-
spekcyjnej AK008 potwierdza kompetencje
w obszarze inspekcji dozorowych odnoszących
się do elementów górniczych wyciągów szy-
bowych, górniczych urządzeń transportu spe-
cjalnego, urządzeń ciśnieniowych i dźwigni-
cowych stosowanych w podziemiach kopalń.

Zgodnie z certyfikatem akredytacji La-
boratorium Badawczego Nr AB 418, wykaz
akredytowanych badań: badania hałasu
– próbki środowiskowe; badania chemiczne
gleby, odpadów, wody, ścieków, powietrza, pró-
bek środowiskowych, spalin, paliw i materia-
łów smarnych; badania dotyczące inżynierii
środowiska – oświetlenie, drgania, pola elek-
tromagnetyczne, mikroklimat; wydatek ener-
getyczny; badania mikrobiologiczne wody, osa-
dów ściekowych; badania biologiczne gleb,
osadów ściekowych; badania właściwości fi-
zycznych wody, ścieków, paliw i materiałów
smarnych; pobieranie próbek wody, ścieków,
powietrza, próbek środowiskowych; badania
sensoryczne wody. Uzyskana kilka miesięcy
temu kolejna akredytacja Laboratorium Ba-
dawczego – AB1438 – obejmuje swoim za-
kresem badania nieniszczące oraz mecha-
niczne stosowane w odniesieniu do wyrobów
i materiałów konstrukcyjnych, w tym metali.

Czwarty akredytowany obszar ujęty
w akredytacji Laboratorium Wzorcującego
nr AP096 związany jest z wielkościami elek-
trycznymi analogowymi i cyfrowymi oraz cza-
sem i częstotliwością, a dotyczy w szczegól-
ności wzorcowania mierników prądu stałego
i przemiennego, kalibratorów napięcia i prą-
du, rezystorów i kalibratorów rezystancji
oraz mierników cyfrowych częstotliwości i ge-
neratorów wysokostabilnych.

Kolejne działania, które CBiDGP podej-
muje w tym obszarze, dotyczą rozszerzenia za-
kresu akredytacji Laboratorium Wzorcujące-
go. Do PCA złożony został ponadto wniosek
o potwierdzenie kompetencji przedsiębiorstwa
w zakresie certyfikacji wyrobów.

Podczas ubiegłorocznej uroczystości wrę-
czenia certyfikatu w zakresie bezpieczeństwa
i higieny pracy Centrum Badań i Dozoru Gór-
nictwa Podziemnego w Lędzinach ocenione
zostało przez Centrum Certyfikacji i Oceny
Zgodności UDT-CERT jako modelowy przy-
kład firmy wdrażającej systemy zarządzania,
konsekwentnie rozszerzającej obszar i zakres
certyfikacji, a tym samym usprawniającej
swoją działalność zarówno na rynku we-
wnętrznym, jak i zewnętrznym.

www.cbidgp.pl

Spójne zarządzanie
Reguły obowiązujące we współczesnej gospodarce wymagają od 
przedsiębiorstw, szczególnie funkcjonujących na tak specjalistycznym
rynku, jak ten, na którym działa Centrum Badań i Dozoru Górnictwa
Podziemnego, wypracowania i wprowadzania procedur zapewniających
najwyższy poziom kompetencji i realizowanych usług. Prowadzone przez
przedsiębiorstwo badania i oceny wykonywane są w oparciu o system
akredytowanych laboratoriów oraz Zintegrowany System Zarządzania

W ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania w CBiDGP wdrożono kilka cer-
tyfikowanych systemów zarządzania, dzięki czemu możliwe jest spójne i sku-
teczne zarządzanie wieloma zróżnicowanymi obszarami, które firma obejmuje
swoimi kompetencjami, zgodnie z zakresami dla poszczególnych ośrodków:

• Ośrodek Rzeczoznawstwa i Dozoru Urządzeń Górniczych: usługi rzeczoznaw-
cze w zakresie eksploatacji maszyn i urządzeń górniczych, usługi oceny wyrobów
w procesie dopuszczania wyrobów do stosowania w zakładach górniczych, usługi
techniczne i serwisowe urządzeń górniczych, usługi badań nieniszczących i niszczą-
cych materiałów, urządzeń technicznych, urządzeń górniczych oraz urządzeń
transportu linowego

• Ośrodek Pomiarów i Automatyki: usługi rzeczoznawcze w zakresie eksploatacji
maszyn i urządzeń elektrycznych, usługi badań i pomiarów maszyn, urządzeń elek-
trycznych, aparatury kontrolno-pomiarowej, usługi badań ochrony przeciwporaże-
niowej i odgromowej urządzeń i obiektów, usługi wzorcowania przyrządów

• Ośrodek Badań Środowiska i Zagrożeń Naturalnych: usługi pobierania próbek,
badań i pomiarów środowiska naturalnego oraz środowiska pracy, usługi studialne,
doradcze, eksperckie i projektowe w zakresie ochrony środowiska, usługi badań
i analiz produktów naftowych, gazów i paliw, usługi badań i oceny zagrożeń
metanowych i pożarowych

• Ośrodek Kształcenia i Doskonalenia Kadr: usługi szkoleniowe.

Zintegrowany System Zarządzania
stanowi ważne dla otoczenia firmy in-
formacje, które dotyczą wielu aspek-
tów działalności firmy, a także jej
relacji z klientami. Obejmuje on sys-
temy: zarządzania jakością zgodnie
z normą PN-EN ISO 9001:2009,
zarządzania bezpieczeństwem infor-
macji zgodnie z normą PN ISO/IEC
27001:2007 oraz zarządzania bez-
pieczeństwem i higieną pracy zgodnie
z normą PN-N 18001:2004.
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Olsztyńskie Kopalnie Surowców Mine-
ralnych to dziś duże przedsiębiorstwo o zło-
żonej strukturze. Czy może pani wskazać za-
kłady, które są najważniejsze dla firmy? Któ-
re z nich dostarczają najwięcej surowców, do-
chodów, mają największy wpływ na rozwój
OKSM w przyszłości?

– OKSM mają ponad 45-letnią historię
związaną z prowadzeniem działalności po-
legającej na wydobyciu i przeróbce kruszyw
naturalnych i kruszyw naturalnych łamanych.
Firma zaczynała w 1966 roku, jako Olsztyń-
skie Zakłady Eksploatacji Kruszyw i Produkcji
Betonów, a od 1973 roku zajmuje się wy-
łącznie produkcją kruszyw. Na przestrzeni tych
lat zmieniała się ilość zakładów OKSM. W za-
leżności od roku, funkcjonowało jednocześnie
od kilku do kilkunastu kopalni. Co więcej, siła
naszych zakładów tkwi w zróżnicowanym ryn-
ku i jego zróżnicowanej wielkości. Małe za-
kłady w 90 proc. produkują na potrzeby ryn-
ku lokalnego, a największy, milionowy zakład,
obsługuje duże aglomeracje miejskie. Nie
można więc jednoznacznie odpowiedzieć
na pytanie, która z lokalizacji najlepiej roku-
je przyszłemu rozwojowi firmy. Polska jest kra-
jem, którego potrzeby zmieniają się skokowo,
a nie liniowo – w różnym czasie i w różnych
lokalizacjach. Zależnie od tego, czy w danym
czasie „budujemy drogi”, „budujemy sta-
diony” czy „budujemy kolej”, zmienia się tak-
że zapotrzebowanie na nasze produkty
– w czasie i przestrzeni. A kruszywo naturalne
to nie jest towar, który opłaca się przewozić
z jednego krańca Polski na drugi. Przynajm-
niej jeszcze nie teraz…

Do jakich celów wykorzystuje się kru-
szywa OKSM? I jakie są obecne trendy ryn-
kowe w tym zakresie?

– Kruszywa wydobywane przez OKSM
wykorzystywane były przy budowie szeregu
inwestycji w Polsce, w tym tak prestiżowych,

jak Stadion Narodowy w Warszawie, Baltic
Arena w Gdańsku, nowa Marina w Sopocie,
pole golfowe koło Pasłęka czy boisko do mi-
strzowskiej siatkówki plażowej w Starych
Jabłonkach. Obecnie materiał trafia m.in. na
budowę warszawskiego metra. Jak widać, ich
zastosowanie jest szerokie. Najkrócej mówiąc,
produkowane przez nas materiały to żwiry,
mieszanki do stabilizacji, grysy, piaski, których
używa się m.in. do budowy dróg, produkcji
betonów towarowych czy prefabrykacji. To,
czy w danym czasie więcej z nich stosuje się
w budownictwie, czy w drogownictwie, zale-
ży w dużej mierze od realizacji inwestycji in-
frastrukturalnych.

A jakie są pani zdaniem największe
atuty OKSM?

– OKSM wpisuje się od lat ze swoją dzia-
łalnością w krajobraz Warmii i Mazur, acz-
kolwiek działalność produkcyjną prowadzi-
my na terenie województwa warmińsko-ma-
zurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, jak
również do niedawna pomorskiego. Swoim
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Najważniejszym 
„zasobem” są ludzie
Rozmowa z Małgorzatą Zydek, prezes zarządu 
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Swoim klientom gwarantujemy stabilną 
i powtarzalną jakość oferowanych produktów,
jesteśmy także elastyczni, jeśli chodzi o transport,
co powoduje, że nawet w sytuacji dużej
konkurencji na rynku  kruszyw utrzymaliśmy 
zaufanie i przychylność naszych klientów, 
którzy w większości są z nami od lat
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zasięgiem sprzedażowym obejmujemy całą
północno-wschodnią Polskę, dowożąc nasze
produkty również na rynek lubelski, toruński
czy trójmiejski. Stawiamy na systematyczny
rozwój firmy w połączeniu z dostosowaniem
wielkości produkcji do potrzeb rynkowych.
Swoim klientom gwarantujemy stabilną i po-
wtarzalną jakość oferowanych produktów, je-
steśmy także elastyczni, jeśli chodzi o trans-
port – mam tu na myśli dostawy kolejowe, sa-
mochodowe oraz łączone – co powoduje, że
nawet w sytuacji dużej konkurencji na rynku
kruszyw utrzymaliśmy zaufanie i przychylność
naszych klientów, którzy w większości są
z nami od lat.

Spółka OKSM zajęła wysoką pozycję
w tegorocznym rankingu 100 Największych
Firm Warmii i Mazur. Czy możemy się do-
wiedzieć, co pozwala utrzymywać przycho-
dy i zatrudnienie na tak wysokim poziomie?

– Informację, iż nasze „notowania” w ran-
kingu 100 Największych Firm Warmii i Ma-
zur skoczyły z 34. na 13. miejsce przyjęliśmy
z dużą satysfakcją. Spółka w większości ma
już za sobą procesy optymalizacyjne, które
mają duży wpływ na bieżącą efektywność
prowadzonej działalności gospodarczej. Bar-
dzo dużo zależy od pracowników firmy,
a w OKSM pracują ludzie z dużym do-
świadczeniem, zaangażowani w to, co robią.
Aczkolwiek należy tu dodać, że nie stoimy
w miejscu i dużo uwagi poświęcamy dalsze-
mu rozwojowi spółki i dostosowaniu jej
funkcjonowania do potrzeb rynku – zgodnie
z zasadą: kto stoi w miejscu, ten się cofa.

Jaki jest pani przepis na doskonalenie
efektywności zarządzania? Jak to robić, by
na renomę i pozycję firmy składała się za-
równo jakość produkcji, jak i praktyki me-
nedżerskie, których wyznacznikiem jest
właściwa strategia rozwoju?

– Można powiedzieć, że o przyszłości ta-
kiej firmy jak nasza decydują zasoby złóż pod
przyszłą eksploatację, ale drugim, być może
najważniejszym zasobem, jest kadra spółki.
Wiedza i doświadczenie ludzi pozwala na
przewidywanie zarówno potencjalnych oka-
zji, jak i zagrożeń dla firmy. Elementy te wspar-
te są dodatkowymi, nowoczesnymi narzę-
dziami zarządzania, jakimi są systemy ERP,
systemy kontrolingowe, wdrożony zintegro-
wany system zarządzania, obejmujący jakość,
bezpieczeństwo, środowisko, a także system
bezpieczeństwa informacji i zakładowej kon-
troli produkcji. Można się spotkać z głosami,
że systemy te mogą prowadzić do nadmier-
nej biurokratyzacji i do ograniczenia czasu,
który można poświęcić na rozwiązywanie bie-
żących problemów bądź na rozwój firmy, jed-
nakże należy pamiętać, że tzw. „lista kontro-
lna” niejednemu już uratowała zdrowie i ży-
cie. Przykłady na jej zastosowanie znajdzie-
my w całym wachlarzu branż, od lotnictwa
po medycynę. A to wszystko w dużej mierze
sprowadza się do tradycyjnego, zapropono-
wanego jeszcze przez Deminga, cyklu PDCA

– planuj, wykonaj, sprawdź, działaj. Należa-
łoby jeszcze dodać: i z każdego działania wy-
ciągaj wnioski. A żeby to czynić w sposób pra-
widłowy, należy zebrać dane stanowiące
później podstawę do tego. Ma to istotne zna-
czenie z kilku powodów. Po pierwsze, gwa-
rantuje jednolitość i porównywalność danych,
co jest istotne z punktu widzenia działania fir-
my wielozakładowej, a po drugie pozwala
przygotować swego rodzaju „pakiet startowy”
dla nowo otwieranego zakładu. A biorąc pod
uwagę, iż żywotność żwirowni wynosi od kil-
ku do kilkunastu lat, jest to element istotny
układanki, która pozwala OKSM kontynu-
ować działalność również w trudnych latach.

Jakie cele stawia sobie zarząd OKSM
w odniesieniu do potencjału i warunków po-
szczególnych kopalń na najbliższe lata?

– Ważne jest dla nas utrzymanie po-
szczególnych kopalń, rynków zbytu i za-
pewnienie stałej współpracy z naszymi klien-
tami, jak również wykorzystanie pojawiających
się od czasu do czasu niszy produktowych na
poszczególnych rynkach, na przykład rynku
grysów w północno-wschodniej Polsce. Nie-
stety Państwo w zakresie legislacyjnym życia
nam nie ułatwia. Zdecydowanie prościej jest
prowadzić działalność w stabilnym otocze-
niu prawnym. Tymczasem funkcjonujące
obecnie przepisy bądź też sposób wprowa-
dzania nowych nie zawsze nam to zapewniają.
Przykładem może być sytuacja związana z bu-
dową autostrad i upadłością firm wykonaw-
czych, jak również to, co nas bezpośrednio do-
tyczy, czyli nowa ustawa Prawo Geologicz-
ne i Górnicze, do której do końca sierpnia nie
było wszystkich rozporządzeń wykonaw-
czych...

Jaką rolę w planach strategicznych fir-
my zajmują bezpieczeństwo i ekologia, któ-

re są nierozerwalnie związane z przemysłem
wydobywczym?

– Nasza branża jest generalnie branżą
trudną, obarczoną dużym ryzykiem doty-
czącym bezpieczeństwa. Chodzi wszak o pra-
cę na otwartej przestrzeni, w praktycznie każ-
dych warunkach pogodowych z użyciem
ciężkiego sprzętu. Dlatego bezpieczeństwo jest
stawiane zawsze na pierwszym miejscu, za-
równo w naszej spółce, jak i w całej grupie
CRH, do której należymy. Nie tylko stosuje-
my się do norm krajowych, ale też wdraża-
my tzw. „najlepsze praktyki” i rekomendacje
międzynarodowe. Dużą uwagę przykładamy
do rejestrowania zdarzeń potencjalnie nie-
bezpiecznych, gdyż zdecydowanie łatwiej
jest zapobiegać, niż później leczyć. Natomiast
jest to nieustający proces zmiany sposobu my-
ślenia pracowników liniowych, w których
czasem odzywa się chęć „pójścia na skróty”,
a czasem dochodzi do głosu rutyna.

Drugim elementem, którego dotyczyło
pytanie, jest ekologia – nie da się ukryć, że
nasza działalność wpływa na kształt oto-
czenia. Natomiast wbrew pozorom nie jest
nadmiernie uciążliwa dla środowiska. Od po-
czątku istnienia spółki OKSM przywiązu-
jemy dużą wagę do rekultywacji gruntów
i przekazania ich do ponownego wykorzy-
stania. A nasze tereny są po zakończeniu pro-
cesu rekultywacji przywracane produkcji
rolnej, leśnej lub stanowią atrakcyjne obsza-
ry wodno-rekreacyjne. Niejednokrotnie też
możemy zaobserwować na naszych zbior-
nikach poeksploatacyjnych zapaleńców węd-
karstwa.

Rozmawiała Magdalena Szczygielska

www.oksm.pl

Nie stoimy w miejscu i dużo uwagi poświęcamy
dalszemu rozwojowi spółki i dostosowaniu jej
funkcjonowania do potrzeb rynku – zgodnie 
z zasadą, kto stoi w miejscu, ten się cofa



Jaką rolę w założeniach działalności oraz
wizji rozwoju spółki Tramwaje Warszawskie
odgrywa Zintegrowany System Zarządzania?

– Wizja rozwoju spółki opiera się na za-
łożeniu zapewnienia nowoczesnej, szybkiej
i bezpiecznej komunikacji tramwajowej w War-
szawie. Jest ona zbieżna z naszą misją wy-
rażoną hasłem „Tramwaje Warszawskie przy-
jazne ludziom i miastu”. Chcemy świadczyć
swoje usługi w sposób odpowiedzialny spo-
łecznie, środowiskowo i ekonomiczne, za-
chowując przy tym dbałość o bezpieczeństwo
pasażerów i pracowników.

Wdrożony, certyfikowany i utrzymywa-
ny w Tramwajach Warszawskich Zintegro-
wany System Zarządzania w oparciu o nor-
my PN-EN ISO 9001:2009 zarządzanie ja-
kością, PN-EN ISO 14001:2005 zarządzanie
środowiskowe oraz PN-N 18001:2004 za-
rządzanie BHP, wspiera osiąganie posta-
wionych celów. Działalność spółki realizo-
wana jest w oparciu o Umowę Wykonawczą
zawartą z miastem stołecznym Warszawa
w zakresie świadczenia usług przewozo-
wych taborem tramwajowym. Naszym prio-
rytetem jest spełnianie wymagań pasażerów
i dbałość o jakość świadczonych usług. Mo-
żemy to osiągnąć dostosowując tabor i in-
frastrukturę do potrzeb klienta, realizując dzia-
łania zapobiegające zanieczyszczeniu śro-
dowiska oraz działania prewencyjne prze-
ciwdziałające zdarzeniom drogowym z udzia-
łem tramwajów. Poprzez systematyczne i sta-
łe podnoszenie jakości świadczonych usług
wychodzimy naprzeciw społecznym oczeki-
waniom.

Jakie przełożenie ma wdrożony system
zarządzania jakością na praktyczny wymiar
polityki jakości w firmie?

– Funkcjonujący w Spółce system za-
rządzania jakością, zgodnie z ogłoszoną po-
lityką jakości, obliguje TW Sp. z o.o. do sys-
tematycznego podnoszenia jakości ofero-
wanych usług przewozowych, a zarazem
zwiększania efektywności funkcjonowania
poprzez dążenie do obniżenia kosztów dzia-
łalności. Kadra kierownicza wraz z pracow-
nikami realizuje wyznaczane przez zarząd
spółki wymierne cele i zadania jakościowe,
z których najważniejsze to realizacja zadań
przewozowych oraz osiągnięcie założonych
wskaźników jakościowych, w tym m.in.: wy-
konanie wskaźnika wozokilometrów rzeczy-
wistych na poziomie 99,6 proc., wskaźnika
punktualności kursowania taboru powyżej 95
proc., w tym ograniczenie przyspieszeń na tra-
sach, zawodności, czyli tzw. wskaźnika
półkursów wadliwych na mieście poniżej

0,5 proc., wskaźnika wykonanych napraw
głównych taboru i infrastruktury torowo-sie-
ciowej. Jak widać, są to zadania bardzo am-
bitne, trudne, ale jak pokazuje nasza prakty-
ka, możliwe do osiągnięcia.

Co najbardziej wpływa na jakość od-
czuwaną przez pasażerów i ich odbiór ofer-
ty komunikacyjnej?

– Dążeniem spółki jest stworzenie no-
woczesnej i komfortowej komunikacji tram-
wajowej, co jest zgodne ze strategią miasta
stołecznego Warszawy, zakładającą priorytet
dla komunikacji szynowej w mieście. Do roku
2013 wymienimy 40 proc. taboru na nowo-
czesny, w pełni niskopodłogowy, klimatyzo-
wany, przyjazny dla osób niepełnosprawnych,
cichy, wyposażony w biletomaty i monitoro-
wany. Dbając o komfort jazdy i możliwość ko-
rzystania z towarzyszącej infrastruktury, mo-
dernizujemy i budujemy trasy tramwajowe
w sposób przyjazny dla pasażerów i miesz-
kańców. Wyciszane są torowiska, na przy-
stankach instalowana jest informacja pasa-
żerska wizualna i głosowa, budowane są tra-
sy i wspólne przystanki dla tramwajów i au-
tobusów. Naszym celem jest minimalizacja
emisji hałasu i drgań pochodzących od ruchu
tramwajowego do otoczenia.

Nie można też pominąć w naszych dzia-
łaniach zaangażowania pracowników w wy-
konywanie powierzonych obowiązków. Za-
trudniamy ponad 3600 osób, w tym 1500
– 41 proc. – to motorniczowie, grupa zawo-
dowa, która ma największy wpływ na wize-
runek Tramwajów Warszawskich w oczach
pasażerów. Dlatego w 2012 roku wdrożyliśmy
w spółce nowatorski w skali kraju program
„Patron”. Jego założeniem jest podniesienie
jakości pracy motorniczych, w tym zmniej-

szenie ilości niewłaściwych zachowań pro-
wadzących pojazdy w stosunku do pasaże-
rów. Opieką patronów są objęci wszyscy mo-
torniczowie, a patroni pełnią wobec nich funk-
cję mentora.

W trosce o bezpieczeństwo komunika-
cyjne organizujemy również kampanie spo-
łeczne propagujące bezpieczne i odpowie-
dzialne korzystanie z komunikacji tramwa-
jowej przez pasażerów, w tym dzieci w wie-
ku szkolnym. Zwiększanie świadomości spo-
łecznej uczestników ruchu drogowego w za-
kresie bezpieczeństwa to docelowo zmniej-
szenie liczby zdarzeń drogowych. Prowadzimy
akcje, takie jak: „Warszawska Linia Eduka-
cyjna” i „Bądźmy Razem Bezpieczni”. Wszyst-
kie te działania przynoszą wymierne efekty, co
potwierdzają statystyki: w okresie od stycz-
nia do września 2012 roku w stosunku do tego
samego okresu 2011 roku. Ilość zdarzeń dro-
gowych z udziałem tramwajów z winy mo-
torniczych zmniejszyła się w tym okresie 2012
roku o 35,5 proc.

Jakie inwestycje, zarówno zrealizowane,
jak i planowane, najwyraźniej wpisują się
w misję firmy, a tym samym służą realizacji
celów polityki jakościowej i najbardziej de-
cydują o zadowoleniu adresatów usług
Tramwajów Warszawskich?

– W misję firmy wpisują się wszystkie pro-
jekty związane z modernizacją i rozbudową
tras tramwajowych, połączone z zakupem ta-
boru nowej generacji. Aktualnie, do roku 2013,
realizujemy trzy poważne projekty: „Moder-
nizacja trasy tramwajowej Dworzec Wileński–
Stadion Narodowy–Rondo Waszyngtona
wraz z zakupem 30 tramwajów niskopodło-
gowych”, „Obsługa północnych obszarów
Warszawy komunikacją tramwajową w związ-
ku z rozbudową sieci metra oraz zakupem ta-
boru – 84 szt.”, „Dostosowanie taboru Tram-
wajów Warszawskich do potrzeb osób nie-
pełnosprawnych – zakup 60 tramwajów ni-
skopodłogowych”. Zostały one zakwalifiko-
wane do dofinansowania z funduszy Unii Eu-
ropejskiej. Prowadzimy też w Warszawie
wiele innych, mniejszych projektów związa-
nych z modernizacją infrastruktury torowo-
-sieciowej. Wszystkie inwestycje są wykony-
wane zgodnie z naszą polityką jakościową,
a głównym celem jest poprawa dostępności
i komfortu podróżowania komunikacją tram-
wajową i satysfakcja pasażerów z poziomu
świadczonych przez nas usług przewozowych.

Rozmawiał Tomasz Rekowski

www.tw.waw.pl

Naprzeciw oczekiwaniom
Rozmowa z Krzysztofem Karosem, prezesem spółki Tramwaje Warszawskie
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Firma Cargosped Sp. z o.o., należą-
ca do Grupy PKP CARGO SA, od
2000 roku świadczy krajowe oraz za-
graniczne usługi spedycyjne i logi-

styczne, wśród których wiodącą pozycję zaj-
mują towarowe przewozy kolejowe. Szcze-
gólną rolę w codziennej działalności firmy za-
rząd przypisuje polityce jakości, pozwalają-
cej uzyskać optymalną ofertę kierowaną do
klientów. Ta z kolei przekłada się na ich za-
dowolenie, traktowane przez firmę jako nad-
rzędny cel, któremu podporządkowane są po-
dejmowane działania i realizowane projekty
inwestycyjne.

Skutecznej realizacji przyjętych celów
w ramach wdrożonej polityki jakościowej
sprzyjają przestrzegane normy: PN-EN ISO
90001:2009 w zakresie świadczenia usług
spedycyjnych i odpraw celnych i PN-
N19001:2006, czyli Wewnętrzny System
Kontroli, który daje prawo organizowania
przewozu towarów strategicznych. Składają
się one na zintegrowany system zarządzania,
po raz pierwszy certyfikowany w 2004 roku,
a odnowiony w 2010 roku.

Spełniane międzynarodowe standardy ja-
kości doskonale wpisują się w założenia
polityki jakości Cargosped Sp. z o.o. Wyni-

kają bowiem z przyjętej strategii zmierzają-
cej do utrzymania wysokiego poziomu jakości
oferowanych usług w zakresie spedycji, jaki
udało się dotychczas wypracować. Podej-
mowane i realizowane działania są podpo-
rządkowane stale zmieniającym się potrze-
bom obecnych i przyszłych klientów korzy-
stających z usług spedycyjnych firmy, aby jak
najpełniej zaspokajały ich oczekiwania. Efek-
tem tak ukierunkowanego dążenia zarządu
i pracowników spółki jest marka kojarząca się
z zaangażowaniem i profesjonalizmem na
każdym etapie prowadzonej działalności. Wy-
soki poziom usług, wynikający z kompe-
tentnej i sprawnej obsługi, terminowej reali-
zacji zleceń i optymalnej oferty przewozowej,
jest w dużej mierze rezultatem konsekwent-
nie utrzymywanego systemu zapewnienia ja-
kości.

Dzięki działaniom podporządkowanym
certyfikowanym normom możliwe jest pełne
zaspokajanie potrzeb klientów, kontrahentów
i pracowników w zakresie ich oczekiwań w ob-
szarze jakości. Służy temu przemyślana
struktura firmy i odpowiednio ukierunkowa-
na organizacja pracy oraz polityka kadrowa
nastawiona na systematyczny rozwój zawo-
dowy personelu, uwzględniający ciągły wzrost

kwalifikacji pracowników, upowszechnianie
zasad etyki i praktyk projakościowych, jak rów-
nież jasne określenie odpowiedzialności i czy-
telny podział obowiązków dla wszystkich osób
zaangażowanych w budowanie pozycji ryn-
kowej firmy oraz jej wizerunku. Warunkiem
przyjętej polityki jakości są również działania
podporządkowane wzrostowi jakości usług
oraz rentowności spółki.

Zgodnie z założeniami rozwojowymi
Cargosped certyfikaty są absolutnie nie-
zbędnym czynnikiem kreowania i utrzymy-
wania jakości na wysokim poziomie. Stano-
wią tzw. „must have” nie tylko ze względu na
ich rolę w dążeniu do stałego wzrostu wyni-
ków i zadowolenia klientów z usług, lecz tak-
że z uwagi na ich niebagatelne znaczenie
w sytuacjach, gdy certyfikowany system
WSK jest warunkiem powodzenia w prze-
targach, w których firma startuje. Mówiąc naj-
ogólniej, certyfikat jest w branży reprezento-
wanej przez Cargosped standardem, decy-
dującym o pomyślności rynkowej i wpływa-
jącym na prosperowanie firmy, a także na jej
postrzeganie przez adresatów oferty, będących
potencjalnymi klientami.

www.cargosped.pl

Jakościowe być albo nie być
Dobrze zorganizowane przedsiębiorstwo, działające według procedur eliminujących
ryzyko dostarczenia usługi złej jakości, jest odbierane jako solidny partner w biznesie,
któremu można zaufać. Decydując się na zakup usługi, klient zawsze rozważa 
stosunek oferowanej ceny do jakości. Jeśli wierzy, że z danego źródła jest w stanie
otrzymać usługę o oczekiwanej wysokiej jakości, to zdecyduje się ją zlecić. 
W tym kontekście jakość obsługi jest kluczowym elementem w walce o klienta
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Normy zarządzania jakością stają się co-
raz popularniejszymi standardami na świe-
cie. Co jest przyczyną tego zjawiska?

– Są one nadal postrzegane jako pozy-
tywny wyróżnik pobudzający konkurencyj-
ność, a także stabilizujący procesy gospo-
darcze. Należy zwrócić uwagę, że standardy
obejmują już nie tylko sam system zarzą-
dzania jakością, ale systemy zarządzania
środowiskowego, zarządzania bezpieczeń-
stwem informacji, zarządzania bezpieczeń-
stwem żywności i inne obszary gospodarki.
Główne atuty ich stosowania to wysoka i sta-
le podwyższana jakość produktów i usług, zra-
cjonalizowane koszty produkcji lub świad-
czonej usługi, zwiększenie efektywności pra-
cy, jasność odpowiedzialności i kompetencji,
zwiększenie wartości marki. A więc firmy i in-
stytucje wdrażając te systemy, zmieniają
swój sposób zarządzania i wykorzystują ten
fakt do budowania wizerunku oraz promo-
cji firmy. Dane z ostatniej edycji The ISO Su-
rvey of Certifications, dotyczące 2010 roku,
wskazują na dalszy wzrost liczby certyfiko-
wanych systemów zarządzania zgodnych
z wymaganiami ISO na rynku światowym,
o ponad 6 proc. w relacji do 2009 roku. Licz-
ba certyfikatów szacowana jest na blisko
1,5 mln w 178 krajach.

Uzyskanie certyfikatu jakości to długi
i kosztowny proces. Czy w dobie kryzysu, któ-
ry dotknął także naszą gospodarkę i przed-
siębiorstwa, jest duże zainteresowanie wpro-
wadzaniem systemów jakości w naszym
kraju?

– Statystyki pokazują, że w ostatnich la-
tach zainteresowanie wdrażaniem systemów
zarządzania w naszym kraju rośnie. Szybko
wzrasta liczba wydawanych certyfikatów na
system zarządzania bezpieczeństwem infor-
macji. Niestety, Polska jest klasyfikowana
w rankingu ISO poza światową dziesiątką,
a więc istnieje olbrzymi potencjał rozwoju dla
firm wdrażających systemy jakości. Z drugiej
strony, wśród polskich przedsiębiorców wciąż
jest mała świadomość potrzeby posiadania
takiego certyfikatu. Krajowa Izba Gospo-
darcza stawia sobie za cel edukację i pracę
u podstaw na rynku polskich przedsiębiorstw,
by zwiększać świadomość w obszarze jako-
ści oraz by budować popyt na takie usługi.

Jakie firmy najczęściej wprowadzają
systemy zarządzania jakością? Czy jest to do-
mena tylko dużych firm, dysponujących
dużym kapitałem?

– Systemy wdrażają firmy z wielu branż,
trudno wskazać dominujące obszary rynku.

94 Fakty

Podnoszenie wartości marki
O normach zarządzania jakością, certyfikacji w polskiej gospodarce i na świecie mówi
Andrzej Arendarski, prezes Krajowej Izby Gospodarczej
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Z naszych obserwacji wynika, że zainteresowane są firmy z obszaru
przemysłu, szczególnie te, które podejmują kooperację z firmami
z innych krajów. Należy tu wskazać energetykę, elektronikę, przemysł
spożywczy. Są to firmy mikro, małe i duże. Wdraża je również co-
raz częściej administracja.

System Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym, stanowiący
„nakładkę” na system zarządzania jakością zgodny z normą ISO
9001:2000, opracowany przez Krajową Izbę Gospodarczą i Polskie
Centrum Badań i Certyfikacji SA, został pierwszy raz wdrożony
w 2006 roku w Ministerstwie Sprawiedliwości. Ile instytucji i firm
wprowadziło w kraju takie systemy?

– Dodając certyfikaty wydane przez PCBC i KIG, jest to ponad
20 organizacji. Są tu agencje rządowe, urzędy wojewódzkie i mar-
szałkowskie, szpitale, spółdzielnie mieszkaniowe.

Jakie są wymierne korzyści z wprowadzania ww. systemu?
W jakim stopniu ograniczył on korupcję w jednostkach, które go
wprowadziły? Na ile system pomógł rozwiązać problemy? Czy są ana-
lizy w tym zakresie?

– Wymagania Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korup-
cyjnym stanowią zestaw kryteriów, których spełnienie ma zwiększyć
zaufanie do funkcjonowania organizacji, których działalność oceniana
jest w aspekcie rzetelności i bezstronności podejmowanych przez nie
decyzji dotyczących zarówno klientów, jak i sposobu wykorzystywania
środków oddanych do dyspozycji tych organizacji. To, co możemy
zaobserwować, to zmniejszenie ryzyka wystąpienia zjawisk o cha-
rakterze korupcyjnym, wzrost społecznego zaufania do instytucji, zna-
czący wzrost zaangażowania pracowników i ich utożsamiania się
z organizacją, a także ciągłe doskonalenie organizacji poprzez wy-
korzystanie narzędzi do analizy ryzyka.

Z jakim wydatkami muszą liczyć się przedsiębiorcy chcący wpro-
wadzać we własnych firmach systemy zarządzania jakością?

– Te wydatki zależą od szeregu czynników: od zakresu dzia-
łalności firmy, zatrudnienia, liczby filii objętych systemem, aktu-

alnego stanu organizacyjnego oraz istniejącej dokumentacji.
Koszt ten obejmuje także konieczne szkolenia personelu. Można
go ograniczać, uczestnicząc w szkoleniach wspomaganych przez
środki unijne lub regionalne. Na liście wydatków może się także zna-
leźć udział konsultanta zewnętrznego. Kolejny koszt wiąże się z uzy-
skaniem certyfikatu i utrzymaniem go, bo certyfikaty wydawane są
na 3 lata. Dokładny koszt zależy od firmy certyfikującej, która zo-
stanie wybrana. Ceny są zróżnicowane. Należy zwrócić uwagę, że
po 3 latach certyfikat traci ważność i następuje tzw. recertyfikacja,
wymagająca nowego zlecenia dla jednostki certyfikującej. Od roz-
poczęcia całego procesu do jego zakończenia trzeba więc wydać
przynajmniej od kilku tysięcy dla firm mikro do nawet kilkudzie-
sięciu tysięcy złotych dla firm dużych, o złożonym zakresie dzia-
łania.

Jak długo trwa proces certyfikacji?
– Proces wdrożenia systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO

trwa średnio około pół roku w przypadku małych firm bądź przed-
siębiorstw, które są już dobrze zorganizowane. W przypadku dużych
firm, posiadających oddziały w całej Polsce, proces ten może wydłużyć
się do roku.

Jak przekonać mniejsze przedsiębiorstwa, że opłaca się wpro-
wadzać takie systemy?

– Posiadanie certyfikatu poświadcza, że dana organizacja posiada
system zarządzania jakością. Oznacza to, że dana organizacja wy-
konuje pracę na poziomie spełniającym wymagania klientów. Po-
siadanie certyfikatu podnosi również prestiż organizacji i jej wiary-
godność. Dzięki dobrze wdrożonemu systemowi zarządzania jako-
ści mamy w organizacji opracowane wszelkie procesy, dzięki którym
wiemy, gdzie i w jaki sposób reagować na sytuacje kryzysowe. Na-
leży jednak zwrócić uwagę, że ubieganie się o certyfikat tylko dla efek-
tu marketingowego lub w celu powieszenia go na ścianie nie ma sen-
su. Efekt ten może być znikomy w porównaniu z tym, co firma zy-
skuje w wyniku zmiany sposobu zarządzania i mentalności pra-
cowników.

W światowych i europejskich rankingach klasyfikujących kra-
je zależnie od danych statystycznych w zakresie certyfikacji syste-
mów zarządzania pozycja Polski po 2007 roku systematycznie wzra-
sta. Jak plasuje się obecnie nasz kraj na tle Europy?

– Obecnie mamy w kraju około 15 tysięcy wdrożeń ISO, w więk-
szości wdrożeń systemów zarządzania jakością, co plasuje nas da-
leko poza pierwszą dziesiątką krajów świata. Zgodnie ze statystyka-
mi dotyczącymi 2010 roku, wśród najczęściej wdrażanych systemów
są systemy zarządzania jakością, które są powszechnie wdrażanym
standardem. Tutaj czołowe miejsca zajmują Chiny, Włochy i Rosja.
Popularne są także systemy zarządzania środowiskowego. Tu czo-
łowe miejsca zajmują Chiny, Japonia i Hiszpania. W dalszej kolej-
ności plasują się systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji,
najczęściej stosowane w Japonii, Indiach i Wielkiej Brytanii. Popu-
larne są także systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności. Tu
w czołówce są Chiny, Grecja i Turcja. Natomiast Polska jest tutaj wśród
liderów o najwyższym wzroście liczby certyfikatów.

Rozmawiała Ewa Ploplis-Olczak

Ubieganie się o certyfikat tylko dla
efektu marketingowego lub w celu
powieszenia go na ścianie nie ma
sensu. Efekt ten może być znikomy 
w porównaniu z tym, co firma zyskuje
w wyniku zmiany sposobu zarządzania
i mentalności pracowników

DQS Polska Sp. z o.o.
ul. Postępu 17 A, 02-676 Warszawa
tel. 22 337 41 00, biuro@dqs.pl
www.dqs.pl

NOWE MOŻLIWOŚCI 
NA RYNKU CERTYFIKACYJNYM

DQS Polska, jako akredytowana jednostka certyfikująca systemy
zarządzania, oprócz tradycyjnych usług certyfikacyjnych oferuje
szereg nowatorskich i specjalistycznych produktów dla wielu
obszarów biznesowych.

• Weryfikacja spełnienia wymagania zgodnie z Rozporządzeniem 
Rady (UE) nr 333/2011 z dnia 31 marca 2011 r. ustanawiające 
kryteria określające, kiedy pewne rodzaje złomu przestają być 
odpadami (weryfikacja dotyczy złomu żelaza, stali i aluminium) 
– jako pierwsza jednostka certyfikująca

• Certyfikacja ISO 50001 – System Zarządzania Energią – efektywne 
zarządzanie zasobami energetycznymi

• e-Assessment – nowatorska platforma elektroniczna oceny 
energetycznej w firmie

• Ocena Satysfakcji Pracowników – niezależne badanie satysfakcji 
pracowników w formie kwestionariusza ankiety

Liderami na rynku są te organizacje, które dostrzegają potrzebę zmian,
zanim zobaczą je pozostałe firmy.

Jednostka DQS Polska jest nie tylko partnerem rozumiejącym prowadzony
biznes, ale również partnerem wskazującym drogę i rozwiązania

zapewniające sukces.



Janusz B. Berdowski

Rozwój norm dotyczących Zarzą-
dzania  Jakością w oparciu o wy-
magania ISO 9001, ISO 9002 i ISO
9003 ulega ciągłemu doskonaleniu

w kierunku ujednolicenia wymagań zgodnie
z sugestiami producentów, którzy uważają, że
powinna być jedna norma ISO 9001. Przed-
siębiorstwa, które nie posiadają własnych biur
projektowych, są zobligowane do zlecenia pro-
jektów wyrobów do biur działających na za-
sadach outsourcingu. Nie można realizować
wyrobu bez posiadanego projektu. Tego typu
uzasadnienia, poparte konkretnymi przykła-
dami, przyczyniły się do ustanowienia jednej
normy ISO 9001 w 2000 roku z jednoczesną
likwidacją normy ISO 9002 i ISO:9003 oraz
do jej nowelizacji w 2008 roku, ze zwróceniem
szczególnej uwagi na podejście procesowe.

Ujednolicenie norm
Nowe wymagania ogłoszone w 2000

roku spotkały się z ogromnym aplauzem ze
strony przedsiębiorstw produkcyjnych, któ-
re nie posiadając własnych biur projektowych,
wydawały określone środki finansowe na
wykonywanie projektów, w oparciu o które re-
alizowały produkcję zatwierdzonych do re-
alizacji wyrobów. Tym samym został zlikwi-
dowany ogromny dysonans wyższości cer-
tyfikatu zgodnego z wymaganiami ISO 9001
nad ISO 9002, przyznawanym przedsię-
biorstwom, które nie miały w swojej strukturze
organizacyjnej własnego biura projektów.
Norma została przyjęta bardzo pozytywnie
na całym świecie, gdyż stawiała znak równości
między zakładami posiadającymi własne
biuro projektów i zakładami zlecającymi
projekty wyrobu na zewnątrz. Obydwa za-
kłady realizują bowiem produkcję w oparciu
o zatwierdzony projekt zgodny z wymaga-

niami prawnymi zawartymi w rozporządze-
niach Parlamentu Europejskiego oraz Usta-
wami Sejmu RP i rozporządzeniami po-
szczególnych ministrów. Zasada głoszona
przez liberałów, że to, co nie jest zabronione,

jest dozwolone, traci powoli na polskim ryn-
ku rację bytu, gdyż deprecjonuje funkcję ja-
kości i nawiązuje do bylejakości.

Dalszy rozwój organizacji przedsię-
biorstw przemysłowych, oparty na wiedzy
i informacji poprzez dostęp do Internetu, wy-
musił nowelizację normy ISO 9001, opiera-
jąc się na 8 zasadach Zarządzania Jakością,
ze szczególnym uwzględnieniem podejścia
procesowego. W 2008 roku wydano normę
dotyczącą Zarządzania Jakością ISO
9001:2008, która po przetłumaczeniu na ję-
zyk polski i uzgodnieniach prawnych i języ-
kowych z Międzynarodowym Komitetem
Normalizacji ISO i Europejskim Komitetem
Normalizacyjnym C.E.N przyjęła wersję an-
gielsko-polską przedstawioną w PN – EN
– ISO 9001:2009 Zarządzanie Jakością – wy-
magania.

W oparciu o wymagania tej normy od-
bywa się proces certyfikacji wszystkich pod-
miotów gospodarczych i usługowych oraz
urzędów administracji samorządowej i rzą-
dowej. Dynamiczny rozwój komputeryzacji
i sieci elektronicznej ma ogromny wpływ na
dalszą nowelizację tej normy, która nastąpi
prawdopodobnie w 2014 roku, dostosowu-
jąc ją do aktualnych wymagań związanych
z zarządzaniem firmą na rynku lokalnym i glo-
balnym, w myśl zasady „myśl lokalnie, dzia-
łaj globalnie”.

Istota zarządzania
Istota zarządzania przedsiębiorstwem

nabiera szczególnego znaczenia i stale się
zmienia wraz z rozwojem komputeryzacji, In-
ternetu, telefonii komórkowej oraz wiedzy
związanej z postępem technicznym i tech-
nologicznym w określonych dziedzinach go-
spodarki narodowej. Wśród wielu funkcji
zarządzania na pierwszy plan wysuwa się za-
rządzanie przez jakość. Na wolnym rynku
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Wpływ Zarządzania Jakością
na system Zarządzania
Procesami w gospodarce
rynkowej
Zarządzanie Jakością, względnie Zarządzanie przez Jakość, w polskiej gospodarce 
rynkowej urosło do rangi oddzielnej dyscypliny nauki, która na trwałe wpisuje się 
w zakres przedmiotów wykładanych na wyższych uczelniach. To ważne, bowiem, 
jak trafnie ujął to Antoni Bejan, promocja podejścia procesowego jest promocją 
jakości, a więc promocją teraźniejszości i przyszłości dla przedsiębiorstwa XXI wieku
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Janusz B. Berdowski, wykładowca
zagadnień Total Quality Management
w Wyższej Szkole Menedżerskiej
w Warszawie oraz Europejskiej
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nomicznej w Warszawie, konsultant
Systemów Zarządzania Jakością, au-
dytor PCBC, DQS, EOQ
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przedsiębiorstwa, które ze sobą konkurują,
muszą zwracać uwagę na jakość wyrobów,
gdyż klient dokonuje porównania parametrów
technicznych w określonych dziedzinach go-
spodarki narodowej.

Konkurujące ze sobą przedsiębiorstwa
muszą zwracać uwagę na jakość wyrobu, gdyż
klient decyduje się na zakup po dokonaniu po-
równania parametrów technicznych i funk-
cji technologicznych wyrobu i stwierdzeniu
wyższej jakości, mającej wpływ na jego dłuż-
szą eksploatację. Zarządzanie jakością roz-
poczyna się od projektowania wyrobu oraz
doboru surowców i składników niezbęd-
nych do realizacji wyrobu. Po wykonaniu pro-
jektu i jego weryfikacji przystępujemy do bu-
dowy prototypu, który powinien podlegać wa-
lidacji przed uruchomieniem produkcji in-
formacyjnej przeznaczonej do zaciągnięcia
opinii i akceptacji potencjalnych klientów
przed uruchomieniem produkcji seryjnej.
Istnieje konieczność dokonania analizy ryn-
ku pod kątem popytu rynku lokalnego i glo-
balnego oraz określenia wielkości popytu. Od-
dzielnym zagadnieniem jest trafienie w tak
zwaną „niszę rynkową”, w oparciu o którą ist-
nieje możliwość uruchomienia sprzedaży
wyrobów nowych i innowacyjnych.

Skuteczność zarządzania 
procesowego

Zarządzanie jakością w przedsiębior-
stwie należy rozpocząć od identyfikacji ist-
niejących procesów oraz określenia nowych
– niezbędnych do realizacji wyrobu, który bę-
dzie spełniał oczekiwania klientów zaintere-
sowanych jego zakupem. Norma PN-EN-ISO
9001:2009 eksponuje w wymaganiach po-
dejście procesowe jako jeden z warunków
przyznania certyfikatu. Spośród 8 zasad za-
rządzania jakością szczególną uwagę należy
zwrócić na zasadę czwartą, dotyczącą po-
dejścia procesowego, która precyzuje szcze-
gółowe wytyczne dla każdej organizacji ubie-
gającej się o certyfikat na zgodność z wyma-
ganiami normy ISO 9001 oraz innych norm
i standardów jakości.

Każde przedsiębiorstwo stawia sobie
określone cele strategiczne, które są realizo-
wane przez poszczególne komórki organi-
zacyjne na podstawie celów jednostkowych.
Ustalając cele strategiczne, warto pamiętać,
że jeśli jest dobra strategia, to drobne błędy
w taktyce doprowadzą do celu, natomiast przy
obraniu złej strategii najlepsza technika nie do-
prowadzi do celu.

Należy zaznaczyć, że inne są cele dla pro-
cesu zaopatrzenia w surowce, a inne cele za-
kupu opakowań jednostkowych i zbiorczych.
W odniesieniu do produktów spożywczych
kaskadowanie celów jest warunkiem ko-
niecznym do ich oceny wydajności w kon-
kretnym obszarze działania. Cele muszą być
wymierne, gdyż wtedy łatwo określić ich wy-
dajność. Na podstawie doświadczeń audy-
towych widać, że wiele przedsiębiorstw ogra-

nicza się do sprecyzowania bardzo ogólnych
celów głównych, które są wyeksponowane
w polityce jakości. Komórki organizacyjne, ta-
kie jak dział zaopatrzenia surowcowego,
dział produkcji, dział utrzymania ruchu,
dział sprzedaży i inne, nie posiadają zazwy-
czaj konkretnie sprecyzowanych na piśmie ce-
lów jednostkowych, które są określone w spo-
sób jednoznaczny i wymierny, dający możli-
wość ich oceny pod kątem wydajności oraz
sprawności działania. Ocena wydajności
i sprawności poszczególnych procesów jest
nie tylko obowiązkiem wynikającym z wy-
magań normy ISO 9001, lecz także podsta-
wowym warunkiem wdrożenia zasad na-
ukowej organizacji produkcji w celu realiza-
cji celów strategicznych przedsiębiorstwa.

Każdy proces jest realizowany dzięki
określonym środkom niezbędnym do jego re-
alizacji. Niektóre procesy są realizowane
w oparciu o specjalistyczny sprzęt, względnie
maszyny wchodzące w skład zmechanizo-
wanych i zautomatyzowanych linii produk-
cyjnych, wymagających prawidłowej obsłu-
gi oraz nadzoru. Podejście procesowe wy-
musza wymianę maszyn o mniejszej wydaj-
ności na maszyny o większej wydajności
w celu dostosowania się do efektywnego wy-
korzystania zdolności produkcyjnych pozo-

stałych środków produkcji w linii technolo-
gicznej. Trzeba zwracać uwagę na likwidację
tzw. „wąskich gardeł”, ograniczających po-
tokową produkcję

Lider procesu produkcji powinien zwra-
cać uwagę na kontynuację poszczególnych
operacji bez nieuzasadnionych przerw mię-
dzyoperacyjnych, w czasie których mogą
wystąpić straty. Dział utrzymania ruchu ma
ogromny wpływ na efekty ekonomiczne pro-
cesu produkcji i ograniczenie postojów linii
produkcyjnych przez skrócenie czasu re-
montów kapitalnych i średnich oraz bieżących.
Wpływa też na lepsze wykorzystanie zdolności
produkcyjnych w celu zwiększenia ilości pro-
dukowanych wyrobów z przeznaczeniem na
eksport i rynek krajowy. W tym celu powin-
no się powołać w przedsiębiorstwie zespoły
na wzór japońskich kół jakości służących do
rozwiązywania bieżących problemów zwią-
zanych z awaryjnością maszyn powstałych
w czasie procesów produkcyjnych. W skład
zespołu muszą wchodzić wybrani pracownicy,

którzy obsługują lub nadzorują określony ze-
spół maszyn, mechanicy odpowiedzialni za
bieżące i okresowe naprawy oraz wybrani bry-
gadziści i majstrowie, jak również przedsta-
wiciele kierownictwa z pionu inżynieryjno-
technicznego i jakości.

Proces a procedura
Na początku działalności przedsiębior-

stwa trzeba dokonać identyfikacji wszystkich
procesów, określając przewidywane efekty. Na-
stępnie powinno się opracować mapę pro-
cesów, polegającą na graficznym przedsta-
wieniu głównych procesów zachodzących
w firmie, ich współzależności i kolejności. Za-
rządzanie jakością jest realizowane przez
zarządzanie procesami organizacji, a więc każ-
dego przedsiębiorstwa produkcyjnego,
względnie usługowego.

Zarządzanie procesami dotyczy dwóch
podstawowych zagadnień: struktury i funk-
cjonowania procesów, które wytwarzają wy-
rób lub informację, oraz jakości wyrobu lub
informacji przetwarzanych w procesach.
Wielu pełnomocników ds. zarządzania jako-
ścią stawia pytanie o związek procedury z pro-
cesem, gdyż w poprzedniej wersji normy ISO
9001 z 2000 roku większy nacisk był położony
na opracowywanie procedur, czyli sposobu

postępowania w odniesieniu do konkretnej sy-
tuacji, a mniejszy na podejście procesowe.

Warto zaznaczyć, że każdy opis procesu
może być przedstawiony jako procedura. Każ-
da procedura poniekąd jest procesem, po-
nieważ zawsze wykorzystuje jakieś dane wej-
ściowe i zawsze posiada określony wynik.
Każdy proces powinien przynosić określone
efekty organizacyjne i ekonomiczne.

Każda z 6 podstawowych procedur może
być procesem posiadającym właściciela oraz
wejście i wyjście z procesu, które jest jedno-
cześnie wejściem do następnego procesu. Po-
czynając od procedury nadzoru nad doku-
mentacją jakości, która jest i powinna być pro-
cesem z uwagi na konieczność ciągłego uzu-
pełniania dokumentów jakości i ich weryfikacji
pod kątem aktualności. Pod nadzorem peł-
nomocnika ds. zarządzania jakością cała
dokumentacja związana z jakością jest we-
ryfikowana i przedstawiana do zatwierdzenia
przez dyrektora naczelnego przedsiębior-
stwa. Druga procedura, jaką jest procedura �

Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie należy
rozpocząć od identyfikacji istniejących procesów
oraz określenia nowych – niezbędnych do realizacji
wyrobu, który będzie spełniał oczekiwania 
klientów zainteresowanych jego zakupem. 
Norma PN-EN-ISO 9001:2009 eksponuje 
w wymaganiach podejście procesowe jako 
jeden z warunków przyznania certyfikatu
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zapisów, jest również procesem, gdyż ciągle
przybywa nowych zapisów, a te, które są ak-
tualne i wcześniej zatwierdzone, muszą być
realizowane z tak zwaną żelazną konse-
kwencją. Procedura nadzoru nad wyrobem
niezgodnym jest procesem zmierzającym do
eliminacji wyrobów niezgodnych, zaś proce-
dura działań korekcyjnych to proces związa-
ny z bieżącym usuwaniem niezgodności. Z ko-
lei procedura działań korygujących polega na
zbadaniu przyczyn niezgodności oraz ich usu-
nięciu na podstawie uruchomienia działań ko-
rygujących.

Żadne przedsiębiorstwo nie przewiduje
produkcji wyrobów niezgodnych, bo te nie
znajdują nabywców. W efekcie zarząd stara
się przeciwdziałać temu precedensowi przez
opracowanie procedury działań zapobie-
gawczych, która również jest procesem wy-

magającym ciągłej obserwacji oraz wprowa-
dzania działań prewencyjnych przed uru-
chomieniem produkcji oraz w czasie jej trwa-
nia. Procedura audytów wewnętrznych to pro-
ces kontynuowany w pewnych odstępach cza-
su w celu sprawdzenia, czy to, co jest napi-
sane i zatwierdzone do stosowania, jest re-
alizowane w codziennej praktyce. Warto
przy tym przypomnieć stwierdzenie Antoniego
Bejana, że podejście procesowe jest dosko-
nałym narzędziem do zarządzania każdą or-
ganizacją produkcyjną i usługową pod wa-
runkiem wyznaczenia bardzo odpowiedzial-
nych liderów znających zasady naukowej or-
ganizacji pracy i ekonomii.

Redukcja kosztów 
i zapobieganie błędom

Podejście procesowe wymusza analizę sy-
tuacji poszczególnych elementów składo-
wych mających wpływ na efekt końcowy
procesu. Analiza kosztów poszczególnych ele-
mentów pozwala na ich redukcję w czasie
trwania procesu, a nie po jego zakończeniu.
W przypadku analizy procesu zaopatrzenia
przedsiębiorstwa w określone surowce ana-
lizujemy nie tylko jakość dostarczonego su-
rowca zgodnie z deklaracją producenta w do-
stosowaniu do naszych wymagań, ale rów-
nież odległość i terminowość dostawy. Kosz-
ty transportu z odległych miejscowości mają
ogromny wpływ na koszt całkowity surowca,
który może być zmniejszony pod warunkiem

znalezienia dostawcy bliżej położonego od na-
szego przedsiębiorstwa.

Na obecnym etapie rozwoju gospodar-
czego zwraca się uwagę na dostawę surow-
ca bezpośrednio do linii produkcyjnej, eli-
minując proces magazynowania przed prze-
robem, a tym samym redukując koszty do-
datkowej robocizny zużywanej na magazy-
nowanie i ponowne dostarczanie surowca
z magazynu do produkcji. Lider procesu, któ-
ry nadzoruje personel uczestniczący w reali-
zacji procesu, może wyznaczyć określone
punkty kontroli w celu zapobiegania błędom
mającym wpływ na powstanie określonej
niezgodności.

Zapobieganie błędom jest możliwe przy
podejściu procesowym z uwagi na analizę
wszystkich części składowych, takich jak
skład receptury, wymagania prawne, jakość

i sprawność parku maszynowego, wiedza do-
tycząca jakości produkowanego wyrobu, in-
strukcje dotyczące obsługi poszczególnych
maszyn, zasób mediów energetycznych, za-
soby surowcowe i materiałowe, jakość i do-
stępność opakowań, zasoby ludzkie i cały sze-
reg innych czynników zależnych od specyfi-
ki realizowanego procesu.

W każdym przedsiębiorstwie produk-
cyjnym powinno się dokonać identyfikacji pro-
cesów głównych, pomocniczych i admini-
stracyjnych w celu określenia współzależno-
ści na podstawie opracowanej mapy proce-
sów. Procesy wspomagające związane z in-
formacją i informatyką, przekazywane dro-
gą elektroniczną, bardzo często mają ogrom-
ny wpływ na redukcję kosztów pośrednich
i bezpośrednich w przedsiębiorstwie, gdyż na
bieżąco śledzą i analizują sytuację na rynku
lokalnym i globalnym w zakresie popytu i po-
daży określonych produktów.

Zakres doskonalenia 
kompetencji załogi

Po identyfikacji i określeniu niezbęd-
nych procesów następuje etap związany
z mianowaniem liderów procesów oraz wy-
znaczeniem składu osobowego zespołu do re-
alizacji poszczególnych procesów. Każdy
proces posiada swoja specyfikę, a więc wy-
maga innych umiejętności, które muszą być
ciągle doskonalone na szkoleniach ze-
wnętrznych i wewnętrznych. Obsada po-

szczególnych stanowisk w określonym pro-
cesie odbywa się pod nadzorem lidera pro-
cesu za pośrednictwem działu kadr i szkole-
nia. Niezależnie od szkoleń specjalistycznych,
na poszczególnych stanowiskach pracy istnieje
konieczność przeprowadzenia szkoleń z za-
kresu znajomości wymagań normy PN-EN-
ISO 9001:2009, dotyczącej zarządzania ja-
kością, oraz innych norm i standardów wdro-
żonych do przedsiębiorstwa. Np. w odniesieniu
do przedsiębiorstwa spożywczego będzie to
system według wymagań PN-EN-ISO
22000:2006, IFS – International Food Stan-
dard, BRC – Global Food Standard, FSSC
– Food Safety System Certification oraz
PN-EN-ISO 14001:2004 Zarządzanie śro-
dowiskiem, PN-N 18001 Zarządzanie bez-
pieczeństwem i higieną pracy, ISO 31000 pro-
ces zarządzania ryzykiem i inne międzyna-
rodowe normy.

Kompetentna i przygotowana załoga
jest gwarancją prawidłowej realizacji proce-
sów głównych, inaczej zwanych podstawo-
wymi lub kluczowymi, oraz procesów po-
mocniczych, administracyjnych i wspoma-
gających. Wszystkie szkolenia muszą być
zakończone sprawdzianem potwierdzają-
cym efektywność szkolenia. Liderzy po-
szczególnych procesów oraz osoby wyzna-
czone do ich realizacji muszą posiadać zakres
obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności.
Lider procesu – w porozumieniu z bezpo-
średnim przełożonym – jest zobowiązany do
opracowania propozycji zakresu obowiązków,
uprawnień i odpowiedzialności dla osób
realizujących proces pod jego nadzorem.
Wszystkie zakresy obowiązków, uprawnień
i odpowiedzialności są zatwierdzane przez
najwyższe kierownictwo – prezesa zarządu lub
dyrektora naczelnego, względnie właściciela.

W każdym przedsiębiorstwie powinien
być sporządzony roczny plan szkoleń ze-
wnętrznych i wewnętrznych. Szkolenia ze-
wnętrzne należy przyznać głównie dla peł-
nomocnika ds. zarządzania jakością, naj-
wyższego kierownictwa (prezesa i wicepre-
zesów oraz pracowników kadry inżynieryj-
no-technicznej i średniego dozoru). W szko-
leniach zewnętrznych należy uwzględnić róż-
nego rodzaju kursy oraz udział w konferen-
cjach krajowych i międzynarodowych z za-
kresu zarządzania jakością. Nawiązując do
planu kosztów szkoleń, z uwagi na rosnące
koszty szkoleń lub konieczność udziału w do-
datkowych ważnych szkoleniach, które nie zo-
stały uwzględnione w planie szkoleń, powinno
się przewidywać rezerwę budżetową nie-
zbędną do operatywnego skierowania pra-
cowników na dodatkowe szkolenia. Zdoby-
ta wiedza na szkoleniach zewnętrznych po-
winna być wykorzystywana do szkoleń we-
wnętrznych dla podległego personelu.

Przy szkoleniach wewnętrznych, nieza-
leżnie od edukatorów pochodzących z przed-
siębiorstwa, można – a nawet powinno się
– korzystać z edukatorów zewnętrznych, po-
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Po identyfikacji i określeniu niezbędnych procesów
następuje etap związany z mianowaniem liderów
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zespołu do realizacji poszczególnych procesów.
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ciągle doskonalone na szkoleniach zewnętrznych 
i wewnętrznych
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chodzących z firm outsourcingowych, względ-
nie różnego rodzaju dostawców, np. firm in-
stalujących maszyny. Japończycy uważają, że
najlepszym rozwiązaniem jest „0” zwolnień
z pracy, gdyż lepiej jest doskonalić umiejęt-
ności obecnej załogi, niż uczyć od początku
nowych pracowników przyjętych do pracy.

Procesy główne, pomocnicze, 
administracyjne i wspomagające

Najogólniej proces można zdefiniować
jako logiczny ciąg czynności, których celem
jest zamierzona produkcja bądź dostarczanie
wyrobu lub usługi klientowi wewnętrznemu
lub zewnętrznemu. Klientem wewnętrznym
jest pracownik innego działu w przedsię-
biorstwie, a klientem zewnętrznym osoba na-
bywająca nasz produkt lub usługę. Warto pa-
miętać, że kolejność wykonywanych czynności
jest określona dla poszczególnych procesów
i zależy od wielu czynników, takich jak wy-
posażenie techniczne przedsiębiorstwa, zakres
prowadzonej produkcji lub usługi, obsada per-
sonalna i wiele innych. Każda czynność w pro-
cesie powinna być zamierzona, a to oznacza,
że powinna posiadać przyczynę i służyć
konkretnemu celowi. Wszystkie czynności
w procesie zawsze powinny prowadzić do pro-
dukcji lub dostarczenia wyrobu bądź usługi.

Naczelną dewizą podejścia procesowe-
go jest stwierdzenie, że dla każdego wyrobu
lub usługi powinien być klient, a więc wynik
procesu powinien zaspokajać konkretną po-
trzebę. Proces można zdefiniować również
jako zestaw wzajemnie powiązanych zasobów
i działań, które przekształcają stan wejścio-
wy w wyjściowy. Nie sposób wymienić wszyst-
kich zasobów i działań dotyczących stanu wej-
ściowego do procesu, ale do najpopularniej-
szych należą: surowce i materiały pomocni-
cze, metody technologiczne, metody pro-

dukcyjne, informacje konieczne do prowa-
dzenia procesu, personel realizujący proces
z odpowiednią wiedzą po profesjonalnych
szkoleniach, wyposażenie niezbędne do re-
alizacji procesu.

Po uruchomieniu procesu przekształca-
jącego zasoby i działania otrzymujemy stan
wyjściowy, czyli: wyroby, usługi, informacje,
dokumentację. Zawsze trzeba określić i usta-
lić początek i koniec procesu, zaznaczając, że
wyjście z poprzedniego procesu może być wej-
ściem do następnego procesu (np. wyjście
z procesu zaopatrzenia w materiały po-
mocnicze do produkcji może być wejściem
do procesu magazynowania). Określenie
wszystkich czynności składających się na
dany proces jest warunkiem nieodzownym
jego pomyślnego przeprowadzenia w tur-
bulentnym otoczeniu.

Przy podejmowaniu decyzji o urucho-
mieniu procesu trzeba wyznaczyć lidera pro-
cesu i jego zastępcę, pełniącego jego obowiązki
w razie nieobecności lidera procesu. Właści-
ciel procesu, tak jak właściciel firmy, decydu-
je o wszystkim, a więc o obsadzie personalnej
procesu, o przebiegu procesu, o jego zgodności
z wymaganiami konkretnego standardu, o jego
zgodności z określoną normą na wyrób.

Zgodnie z aktualnym stanem wiedzy
procesy dzielimy na: procesy ogólne, proce-
sy główne, procesy pomocnicze, procesy
wspomagające i procesy administracyjne.
Procesy ogólne obejmują działania syste-
mowe, takie jak definiowanie i realizacja
polityki jakości, definiowanie i realizacja
strategicznych celów jakościowych oraz ich
kaskadowanie do wszystkich komórek funk-
cjonalnych przedsiębiorstwa. Do procesów
ogólnych można zaliczyć procesy związane
z organizacją przedsiębiorstwa oraz wdrażanie
i utrzymanie systemu zarządzania jakością

wraz z procesem jego ciągłego doskonalenia.
Procesy w przedsiębiorstwie według Capla-
na uwzględniają: zarządzanie jakością, ste-
rowanie rozwojem wyrobów, sterowanie za-
kupami surowców, sterowanie rozwojem
procesu produkcyjnego, przepływ informacji,
badania rozwojowe, nadzorowanie wyposa-
żenia do kontroli i pomiarów, zarządzanie
ludźmi, kontakty z klientem.

Podane procesy nie stanowią warunku
sine qua non, a wręcz odwrotnie – są bazą do
określenia nowych procesów według aktual-
nych potrzeb przedsiębiorstwa. Procesy głów-
ne zawsze są przedmiotem zainteresowania
najwyższego kierownictwa przedsiębiorstwa,
gdyż są związane z produkcją dodaną oraz
mają wpływ na efekty ekonomiczne, a w kon-
sekwencji na ostateczny zysk. Procesy admi-
nistracyjne obsługują procesy kluczowe oraz
procesy wspomagające. Do podstawowych
procesów administracyjnych należy między
innymi proces organizacji przedsiębiorstwa
wraz z zasadami komunikacji zewnętrznej
i wewnętrznej. Proces administracyjny doty-
czy dokumentów przychodzących i wycho-
dzących z przedsiębiorstwa, utrzymania bu-
dynków i otoczenia zakładu, zabezpieczenia
pracowników w odzież ochronną oraz dba-
łości o jej czystość. Procesy wspomagające to
procesy nieprzekładające się bezpośrednio na
wartość dodaną, ale niezbędne dla procesów
kluczowych. Procesem wspomagającym jest
utrzymanie odpowiedniego stanu sieci kom-
puterowej w celu wspomagania procesu
sprzedaży i innych procesów kluczowych. Pro-
cesy wspomagające bardzo często mogą
podlegać outsourcingowi. Wyraźnie widać po-
wiązanie poszczególnych procesów w całość
dotyczącą obrotu wyprodukowanego wyro-
bu od momentu jego powstawania do do-
starczenia klientowi zewnętrznemu. �

• Proces pozyskiwania surowców 
roślinnych na zasadach kontraktacji,

• Proces pozyskiwania surowców 
zwierzęcych na zasadach kontraktacji,

• Proces pozyskiwania surowców 
i materiałów pomocniczych z importu,

• Proces nadzoru nad dokumentacją,
• Proces nadzoru nad zapisami,
• Proces nadzoru nad surowcami, 

(przyprawy ziołowe i inne)
• Proces nadzoru nad materiałami 

pomocniczymi do produkcji,
• Proces planowania strategicznego,
• Proces komunikacji zewnętrznej 

i wewnętrznej,
• Proces nadzorowania systemów, 

zarządzania jakością i ryzykiem,
• Proces zarządzania zasobami ludzkimi,
• Proces szkoleń i ich skuteczność,
• Proces zarządzania środowiskiem 

i infrastrukturą,
• Proces szkoleń zewnętrznych,

• Proces szkoleń wewnętrznych,
• Proces wymagań prawnych 

Unii Europejskiej i Parlamentu 
Europejskiego, Parlamentu Polskiego 
i Rozporządzeń poszczególnych 
ministrów,

• Proces transmisji wymagań prawnych 
do podległego personelu,

• Proces zarządzania zapasami 
surowców i materiałów pomocniczych 
do produkcji,

• Proces zarządzania środowiskiem 
pracy,

• Proces projektowania,
• Proces badania potrzeb klienta,
• Proces zarządzania relacjami 

z otoczeniem zewnętrznym,
• Proces badania potrzeb klienta 

odnośnie nowych wyrobów oraz 
statusu wyrobów istniejących,

• Proces zarządzania potrzebami klienta,
• Proces zarządzania wyrobem gotowym,

• Proces projektowania wyrobów,
• Proces obsługi klienta po zakończeniu

procesu sprzedaży,
• Proces nadzoru nad sprzętem 

kontrolno-pomiarowym,
• Proces nadzoru wyposażenia 

w laboratorium,
• Proces zarządzania informacją,
• Proces badania satysfakcji klientów 

w różnym przedziale wiekowym, 
• Proces monitorowania sprzedaży 

z rozdzieleniem na rynek wewnętrzny 
i eksport,

• Proces informacji zwrotnej,
• Proces nadzoru nad zarządzaniem 

firmą,
• Proces zarządzania informacją 

zwrotną,
• Proces zarządzania wyrobami 

niezgodnymi,
• Proces zarządzania analizą finansową 

i zyskiem.

Przykładowe tytuły poszczególnych procesów, które mogą być przedmiotem wdrożenia w przedsiębiorstwie
przemysłu spożywczego



Igor Stokłosa

Pod koniec lat 70. amerykańskie fir-
my zaniepokojone wzrastającą kon-
kurencyjnością na świecie tanich
wyrobów japońskich zostały zmu-

szone do poszukiwania sposobów podnie-
sienia jakości swoich produktów przy jedno-
czesnym obniżeniu kosztów własnych. Zjed-
noczone w swych wysiłkach firmy motory-
zacyjne: General Motors, Ford i Chrysler za-
stosowały na szeroką skalę Statystyczną
Kontrolę Procesu (SPC – Statistical Process
Control), dającą możliwość ciągłego moni-
torowania procesu w punktach newralgicz-
nych dla jakości i kosztów.

Motorola, wypierana z rynku przez tanie,
lecz dobre jakościowo produkty firm japoń-

skich, skupiła w swych ośrodkach badawczych
grupę wybitnych matematyków statystyków,
specjalistów z zakresu projektowania oraz spe-
cjalistów zapewnienia jakości, którzy opra-
cowali spójny system ciągłej poprawy jako-
ści, zwany „Six Sigma Initiative”, który dawał
możliwość ciągłego obniżania kosztów wła-
snych poprzez redukcję kosztów złej jakości
(COPQ – Cost of Poor Quality). Wychodząc
od badań klientów (głos klienta – Voice of the
Customer), określono wartości krytyczne
dla jakości (CTQ – Critical to Quality), a na-
stępnie zbudowano cele możliwe do osią-
gnięcia przez każdego pracownika. Osta-
tecznie zmierzono liczbę defektów, odchyleń
czy nieprawidłowości, które występowały
w danym procesie. – Zgodnie z założeniem
Six Sigma, liczba nieprawidłowości nie po-

winna być wyższa niż 3,4 na milion operacji
– twierdzi Władysław Popławski, właściciel,
trener i coach Polish Six Sigma Academy oraz
trener Center of Learning and Organisatio-
nal Excellence w Stamford.

Motorola w przeciągu kilku lat wdraża-
nia tego systemu zredukowała swe koszty złej
jakości z około 40 proc. wartości sprzedanej
do około 1 proc., a jakość wyrobów tej firmy
określa się wskaźnikiem 3,4 błędu na milion
możliwości jego popełnienia. Wielu świato-
wych potentatów przemysłowych, zachęco-
nych takimi rezultatami, zaczęło wdrażać fi-
lozofię Six Sigma. Są wśród nich: Texas In-
struments, Kodak, Xerox, ABB oraz z wręcz
szokującymi rezultatami General Electric, któ-
ry rozwinął program, zamieniając go nie tyl-
ko w rzeczywistą filozofię zarządzania, ale
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ISO 9001 to za mało
ISO wydaje się najpowszechniej stosowanym narzędziem nastawionym 
na doskonalenie sfery zarządzania, jakości, a w konsekwencji efektywności 
przedsiębiorstw. Jednak równolegle istnieją bardziej zaawansowane 
systemy jakościowe, a nawet filozofie ulepszania organizacji
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wręcz w sposób, w jaki się w GE pracuje (The
Way we Work). Jest to już system w pełni
ukształtowany i sprawdzony w działaniu, któ-
ry – co nie jest bez znaczenia – może być
wdrażany równolegle z innymi istniejącymi
w zakładach systemami zarządzania jakością,
takimi jak Zintegrowany System Zarządza-
nia Jakością i Środowiskiem, spełniający
wymogi norm serii ISO 9000 i ISO 14000, czy
jeszcze innymi, będąc ich uzupełnieniem i roz-
winięciem.

Z drugiej strony, chociaż Six Sigma Ini-
tiative jest filozofią zarządzania znaną na świe-
cie od około 30 lat, dopiero od niedawna
wzbudza zainteresowanie polskich mene-
dżerów. – Six Sigma w dużym skrócie daje się
opisać jako pełne odwrócenie twarzą do
klienta za sprawą zwiększenia udziału w ryn-
ku i stały wzrost zdolności do spełniania po-
trzeb klientów dzięki zasadzie „zero defektów”,
która wpływa na redukcję kosztów własnych
– tłumaczy Popławski.

Start do Six Sigma to przede wszystkim
start z pomiarami i zbieraniem ich wyników.
Ustalamy parametry, miejsca pomiarów i ich
metodologię. Miejsca to punkty newralgicz-
ne dla jakości procesu i jego kosztów, zaś me-
todologia to jak najdokładniejsze odzwier-
ciedlenie stanu faktycznego. Zebrane wyni-
ki pomiarów stanowią podstawę do analizy
jakości procesu w badanym punkcie. Wnio-
ski wysnute z analizy pozwalają na przepro-

wadzenie działań korygujących proces i jego
poprawę. Całość cyklu powtarza się, dając
w sumie ciągły postęp. Six Sigma to system
dla tych, których nie zadowala uzyskanie
99 proc. skuteczności w działaniu, bo wie, że
1 proc. błędów oznacza np. co najmniej 4 wy-
padki lotnicze dziennie na głównych lotni-
skach lub 200 tys. błędnie przepisanych leków
rocznie.

Rozwiązaniem jest metodyka, a w zasa-
dzie filozofia działania. Samo pojęcie wywodzi
się ze statystyki. Sigma oznacza wszak od-
chylenie standardowe zmiennej i pozwala mie-
rzyć jakość, czyli określić, jak dobry lub zły jest
dany proces – jak daleko wyniki odbiegają od
wartości oczekiwanej i jak wiele z nich mie-
ści się w granicach przyjętej tolerancji. Poziom
Jeden Sigma oznacza 700 tys. usterek na mi-
lion szans (ang. DPMO Defect per Million
Opportunities), czyli katastrofę. 99 proc.
skuteczności działania zapewnia poziom 3.8
Sigma. Sześć Sigma to już zaledwie 3.4 de-
fekty za milion (skuteczność 99.9997 proc.).

Statystyczne korzenie Six Sigma mają
duże znaczenie, lecz obecnie, metodyka ta sta-
ła się filozofią zarządzania i nie ogranicza się
tylko do zarządzania jakością produkcji. Ge-
neza rozwiązania jest prosta – potrzeba re-
dukcji kosztów działania przedsiębiorstwa. Za-
uważono, że ogromną część wydatków sta-
nowi wykrywanie i usuwanie usterek. Są to
koszty bezpośrednie (np. naprawy gwaran-

cyjne), ale i straty spowodowane niezado-
woleniem klientów, złymi referencjami i spad-
kiem renomy. Jeżeli nie mierzymy, to nic nie
wiemy. Jeżeli nie wiemy, to nie możemy
działać. Jeżeli nie działamy, to narażamy się
na straty – twierdził dr Mikel J. Harry, jeden
z twórców systemu Six Sigma.

Six Sigma bardzo odkrywczo „zauważa”,
że lepiej niż zarządzać problemem jest go wy-
eliminować. Kładzie nacisk na wykrywanie po-
tencjalnych przyczyn błędów i usuwanie ich
przed wystąpieniem usterki. Innymi słowy, Six
Sigma dąży do zapewnienia z niemal stu-
procentową pewnością, że to, co jest zapla-
nowane, zostanie zrealizowane. Kolejne waż-
ne założenie tej metodyki mówi, że do udo-
skonalenia czegoś wymagana jest wiedza, na
jakim jesteśmy poziomie i jaki pułap chcieli-
byśmy osiągnąć oraz przedstawienie tego w
mierzalnej wartości. W myśl zasady: „Jeśli nie
potrafisz wyrazić w liczbach tego, co chcesz
powiedzieć, prawdopodobnie nie masz po-
jęcia, o czym mówisz”. 

Stąd już krótka droga do podstawy
wdrożenia Six Sigma – DMAIC2 (od pierw-
szych liter angielskich wyrazów): Definiuj
(ang. Define), Mierz (ang. Measure), Ana-
lizuj (ang. Analyze) oraz Poprawiaj (ang. Im-
prove) i Sprawdzaj (ang. Control). Wdroże-
nie Six Sigma to ciągły, wielomiesięczny, a czę-
sto wieloletni proces, podzielony na dziesiątki
zadań realizowanych w różnych zespołach
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i różnych miejscach organizacji. To nie-
ustanne doskonalenie przedsiębiorstwa przez
usprawnianie jego elementów. Podstawą jest
właściwe zdefiniowanie problemu. Nie cho-
dzi tu o zidentyfikowanie skutków, ale procesu,
który jest przyczyną defektu. Bardzo istotna
jest precyzja, która pozwala przejść do ko-
lejnych etapów. Na tym poziomie należy wy-
brać, którymi problemami/procesami się
zajmować. To kolejna kluczowa decyzja, bo-
wiem wysiłek trzeba skupić na elementach,
których poprawa da największy zysk. Jak wy-
brać te elementy? Pomocna może tu być me-
toda ABC, wsparta dobrze zbudowaną hur-
townią danych.

„Mierz”. Co mierzyć? Wiele rzeczy. Licz-
bę błędów, ale i liczbę szans na ich popeł-
nienie. Trzeba wiedzieć, co się stało i co było
możliwe. Dzięki temu poznamy skalę pro-
blemu. Należy porównać się z konkurencją,
biorąc pod uwagę, w czym mamy przewagę,
a w czym nas wyprzedzają. Liczby dają
przejrzystość, choć ich przygotowanie nie jest
proste (z doświadczenia można założyć, że
ta faza trwa i kosztuje dwa razy więcej, niż się
wydaje na etapie jej planowania). Gdy mamy
zdefiniowane procesy i liczby, pora na ich ana-
lizę. Wiedząc co mamy i co mieć potencjal-
nie moglibyśmy, możemy wyliczyć, jak dużo
zyskamy na poprawie. Jeśli zysk wart jest za-
chodu, wchodzimy głębiej, analizując, skąd
się biorą nasze błędy i jak możemy je po-
prawić. Z kolei w poprawie nie chodzi o try-
wialne „musimy się bardziej starać”. Mając
zdefiniowane i opisane numerycznie wadli-
we procesy, można wskazać konkretne miej-
sca do usprawnienia. W tym etapie koniecz-
ne jest zaangażowanie bardzo doświadczo-
nych, specjalnie przeszkolonych pracowników,
znających doskonale procesy przedsiębiorstwa
i metodykę Six Sigma. W zakresie spraw-
dzania w grę wchodzą dwie sprawy. Po
pierwsze – weryfikacja skuteczności podjętych
działań, czyli co uzyskaliśmy, ile zarobiliśmy
i jakie są nowe wartości naszych wskaźników.
Po drugie – nieustanna, aktywna kontrola
usprawnień tak, aby utrzymać podniesioną ja-
kość.

Filozofia Six Sigma została z sukcesami
zaimplementowana w dużych korporacjach,
m.in. Motorola, General Electric. Zakłada
ona, że działaniami należy objąć wszelkie ob-
szary przedsiębiorstwa. Jest to dość ryzykowne
stwierdzenie i możliwe do zastosowania tyl-
ko w bardzo dojrzałych organizacjach. Do-
datkowo skłonność do perfekcji często zabi-
ja innowacyjność, która potrzebuje dużo
większego marginesu błędu i pola do podję-
cia ryzyka. Zatem wdrożenie powinno być
przeprowadzane bardzo rozsądnie – wy-
pracowano specjalne role, które mają za-
pewnić skuteczność działań. Przede wszyst-
kim należy zapewnić sterowanie i wsparcie od
samej góry – bez wyraźnych działań zarzą-
du Six Sigma nie ma szans w przedsiębior-
stwie. Po drugie trzeba zainwestować, bowiem

wyszkolenie kadry (tzw. Czarne i Zielone
Pasy), która z sukcesem wdroży metodolo-
gię, jest kosztowne i czasochłonne (kilka
miesięcy szkoleń). Nie można też liczyć na bły-
skawiczny zwrot z inwestycji – pierwsze efek-
ty pojawiają się najwcześniej po 6 miesiącach,
a bardziej konkretne po roku.

Six Sigma, która trafiła też do polskich
przedsiębiorstw, święci triumfy. Wylicza się
wielomiliardowe zyski z jej stosowania. Jed-
nak to nie jedyny kompleksowy system za-
rządzania w przedsiębiorstwie, który daleko
wykracza poza tradycyjne ISO. Innym jest za-
rządzanie przez jakość (ang. Total Quality
Management, inaczej: kompleksowe zarzą-
dzanie jakością, totalne zarządzanie jakością).
Jest to podejście do zarządzania organizacją,
w którym każdy aspekt działalności jest re-
alizowany z uwzględnieniem spojrzenia pro-
jakościowego. Uczestniczą w nim wszyscy

pracownicy poprzez pracę zespołową, za-
angażowanie, samokontrolę i stałe podno-
szenie kwalifikacji. Celem jest osiągnięcie dłu-
gotrwałego sukcesu, którego źródłem są za-
dowolenie klienta oraz korzyści dla organizacji
i jej członków oraz dla społeczeństwa.

Pojęcie zarządzanie przez jakość pojawiło
się na przełomie lat 70. i 80. XX wieku w Sta-
nach Zjednoczonych i szybko stało się mod-
ną, choć – jak pokazały doświadczenia przed-
siębiorstw – słabo rozumianą koncepcją.
Źródeł TQM należy szukać już w latach 20.
XX wieku. Prowadzone w tym okresie bada-
nia Waltera Shewharta nad statystycznym opi-
sem zmienności w produkcji zaowocowały
opracowaniem założeń statystycznego ste-
rowania procesami, a później statystycznego
sterowania jakością. Metody te zostały wy-
korzystane już w czasie II wojny światowej
w przemyśle zbrojeniowym Stanów Zjedno-
czonych. Jednak boom popytowy, jaki miał
miejsce po zakończeniu wojny, spowodował,
że kwestie jakości zeszły na dalszy plan.

Sterowaniem jakością za pomocą metod
statystycznych zainteresowali się pod koniec
lat 40. inżynierowie japońscy. Stało się to za
sprawą Williama Edwardsa Deminga, ucznia
W. Shewharta, który przedstawił w Japonii
serię wykładów na ten temat. Zdarzenie to
uważa się za początek rozwoju nowego po-
dejścia do jakości produktów. Od początku
lat 50. wiedzę na temat statystyki oraz jako-
ści propagował w Japonii także Joseph Ju-

ran. Na początku lat 60. opublikowano kon-
cepcję Total Quality Control – komplekso-
wego sterowania jakością, która w postaci kil-
ku zasad zbierała osiągnięcia i doświadcze-
nia współpracy amerykańsko-japońskiej.
Zasady te zostały zrewidowane i znacznie
rozszerzone kilka lat później, gdy wprowa-
dzono koncepcję Total Quality Commitment,
znaną także jako Company-Wide Quality
Commitment.

Kryzys naftowy w Stanach Zjednoczo-
nych spowodował, że Amerykanie zaintere-
sowali się małymi i tanimi autami z Japonii.
Okazało się, że są one bardziej niezawodne
od pojazdów rodzimej produkcji, dzięki cze-
mu sprzedaż szybko rosła. Zaniepokojone
konkurencją amerykańskie koncerny moto-
ryzacyjne zaczęły poszukiwać przyczyn swo-
ich porażek. Skutkiem tych poszukiwań były
pierwsze poza Japonią próby wdrożeń me-

tod Total Quality Commitment. Nazwę To-
tal Quality Management przyjęto w Stanach
Zjednoczonych dla podejścia, nazywanego
przez niektórych autorów filozofią, wyko-
rzystującego zestaw metod projakościowych.
Nie wszystkie z tych metod pochodziły z Ja-
ponii, niektóre zostały opracowane przez kor-
poracje amerykańskie (np. Six Sigma, Failu-
re Mode and Effects Analysis).

W latach 80. nastąpiła popularyzacja za-
rządzania przez jakość w Stanach Zjedno-
czonych i Europie. Szybko jednak okazało się,
że efekty są dalekie od osiągnięć japońskich.
Stwierdzono, iż głównymi przyczynami nie-
powodzeń była próba skopiowania metod bez
uwzględnienia odmiennej kultury organiza-
cyjnej i narodowej. Zachodnie przedsiębior-
stwa, zorientowane na krótkoterminowe pro-
jekty poprawy, przynoszenie zysków akcjo-
nariuszom, oceniające swoich pracowników
na podstawie osiągnięć w krótkich okresach
czasu, nie były w stanie sprostać filozofii mo-
zolnego, długotrwałego doskonalenia orga-
nizacji w każdym aspekcie jej działalności.
Stąd w latach 90. zarządzaniu przez jakość
przeciwstawiono reengineering – koncepcję re-
wolucyjnych zmian w całej firmie. Wprowa-
dzenie reengineeringu okazało się bardzo dro-
gie. Po niepowodzeniu kilku dużych projek-
tów wdrożeniowych autorzy koncepcji zre-
widowali swoje poglądy i ograniczyli się do
rewolucyjnych zmian tylko w kluczowych pro-
cesach. �
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W latach 80. nastąpiła popularyzacja zarządzania
przez jakość w Stanach Zjednoczonych i Europie.
Szybko jednak okazało się, że efekty są dalekie od
osiągnięć japońskich. Stwierdzono, iż głównymi
przyczynami niepowodzeń była próba skopiowania
metod bez uwzględnienia odmiennej kultury 
organizacyjnej i narodowej



KIELCE STAWIAJĄ NA JAKOŚĆ
Dlaczego warto zainwestować w Kielcach

Polityka jakości
Jakość jest jednym z najważniejszych elementów w każdym obszarze działań. Urząd Miasta Kielce był pierwszym urzędem w Polsce, który
wdrożył Politykę Zintegrowanego Systemu Zarządzania, dążąc m.in. do stworzenia w mieście atmosfery przyjaznej mieszkańcom i inwe-
storom, zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa przetwarzanych informacji oraz do podejmowania szeregu działań mających na
celu zwiększenie zaufania do funkcjonowania Urzędu w zakresie rzetelności i bezstronności.

Potencjał inwestycyjny
W Kielcach powstały takie firmy z rodzi-
mym kapitałem, jak: Kolporter, Cersanit,
Barlinek czy Echo Investment. W budo-
waniu wizerunku miasta inwestycyjnego
szczególne znaczenie mają Targi Kielce
– trzeci, najdynamiczniej rozwijający się
ośrodek targowy w Europie Centralnej
i Wschodniej. Rocznie odbywa się tam
około 70 imprez, w których uczestniczy
ponad 6 500 wystawców.

Kapitał ludzki
Kielce stanowią prężnie rozwijający się
ośrodek akademicki z bogatym zaple-
czem edukacyjnym, zapewniającym wy-
soki poziom kształcenia na różnych
szczeblach i kierunkach. Miasto posiada
11 wyższych uczelni, w których wiedzę
zdobywa ponad 50 000 studentów.
W Kielcach istnieje również około 70
szkół językowych.

Dobra lokalizacja
Kielce to stolica województwa świętokrzyskiego – jednego z najpiękniejszych regionów Polski. Miasto zamieszkuje około 200 000 miesz-
kańców. Na atrakcyjność Kielc składa się z pewnością ich dogodne położenie w centralnej części kraju – pomiędzy Warszawą i Krakowem.

Więcej informacji:

Centrum Obsługi Inwestora, Urząd Miasta Kielce, Wydział Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta, ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce,
tel. (+ 48 41) 367 63 56, (+48 41) 367 65 57, fax (+ 48 41) 367 65 52, e-mail: coi@um.kielce.pl, www.um.kielce.pl, www.invest.kielce.pl

Targi Kielce



Jak wygląda liczba przedsiębiorstw pod-
dających się procesowi certyfikacji według
norm ISO?

– W Polsce zainteresowanie certyfikacją
systemów zarządzania opartych na nor-
mach ISO, w tym najpopularniejszej obecnie
normie ISO 9001, jest wciąż duże. Jak podają
ostatnie dostępne ogólnoświatowe badania
„The ISO Survey of Certifications”, na świe-
cie zostało wydanych już ponad 1 mln 457 tys.
certyfikatów ISO w 178 krajach. W Polsce sza-
cuje się, że do początku 2011 roku zostało wy-
danych ponad 12 tys. certyfikatów ISO 9001.
Dla porównania we Włoszech jest to prawie
140 tys. certyfikatów, a w Niemczech ponad
50 tys. Stopniowo certyfikacja na zgodność
z ISO 9001 staje się usługą dojrzałą, a po-
siadanie certyfikatu nie stanowi – jak jeszcze
parę lat temu – wyróżnika na rynku, a jest
raczej dobrą praktyką biznesową i pewną
normą.

Jak firmy działające w Polsce postrzegają
dziś zasadność certyfikacji i jakie są jej mo-
tywy?

– Światowy kryzys spowodował wyeli-
minowanie z rynku tzw. „złych certyfikatów”
z przedsiębiorstw, które traktowały certyfi-
kację instrumentalnie. Jedyną ich motywa-
cją była chęć posiadania certyfikatu jako do-
wodu prestiżu firmy lub „przepustki” umoż-
liwiającej udział w przetargu. W takich
przedsiębiorstwach, gdzie brakowało głęb-
szej motywacji, w dobie kryzysu finansowego
bardzo łatwo zrezygnowano z dodatko-
wych kosztów jakie wiążą się z certyfikacją.
Na drugim biegunie znajdują się przedsię-
biorstwa gdzie systemy zarządzania oparte
na normach ISO stały się częścią kultury or-
ganizacyjnej i są postrzegane jako narzędzie,
które ma pomagać w utrzymaniu dobrej kon-
dycji firmy, a tym samym wspomagać za-
rządzanie w trudnym dla gospodarki naszego
kraju okresie.

Dodatkowym impulsem skłaniającym
do poddawania się certyfikacji są nowe, po-
jawiające się przepisy unijne, implementowa-
ne na rynek polski. Przykładem może być tu
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady (WE) nr 1223/2009/WE dotyczące
produktów kosmetycznych, które narzuciło na
producentów wyrobów kosmetycznych obo-

wiązek produkcji kosmetyków zgodnie z Do-
brymi Praktykami Produkcyjnymi. Wdroże-
nie zasad GMP będzie obowiązkowe od 11
lipca 2013 roku.

Innym motywem skłaniającym przed-
siębiorców do poddania się certyfikacji,
zwłaszcza w dobie kryzysu, są powody eko-
nomiczne. Przykłady wdrożeń Systemu Za-
rządzania Energią według ISO 50001 po-
kazują duże oszczędności związane z re-
dukcją kosztów dotyczących wykorzystania
energii, poprawieniem oddziaływania na

środowisko oraz zmniejszeniem ryzyka or-
ganizacyjnego.

Na co dzień weryfikują państwo jakość
krajowych usług i produktów. Co gwarantuje
rzetelność certyfikacji i jak Państwo dbają o
wiarygodność oceny, a w efekcie renomę i po-
zycję firmy na tle innych jednostek certyfi-
kujących?

– Jednostka Certyfikująca IMQ jest
uznanym na całym świecie, niezależnym in-
stytutem certyfikującym produkty i systemy
zarządzania od ponad 60 lat. Instytut pro-
wadzi działalność w 35 krajach i posiada bo-
gate międzynarodowe doświadczenia, mię-
dzy innymi poprzez wielostronne porozu-
mienia międzynarodowe oraz uczestnictwo
naszych ekspertów w pracach standaryza-
cyjnych takich organizacji międzynarodowych
jak: IEC, ISO, CENELEC, CEN. Dodatko-
wo potwierdzeniem wiarygodności i prestiżu
naszych certyfikatów jest przynależność do
międzynarodowej organizacji IQNet, stoją-
cej na straży rzetelności i transparentności pro-
cesu certyfikacji. Przynależność do IQNet, daje
także możliwość wymiany doświadczeń oraz
oferowania naszym klientom nowych sche-
matów certyfikacji, spełniających oczekiwa-
nia rynku, których nie mogą oferować jed-
nostki spoza tego międzynarodowego poro-

zumienia. Takim nowym produktem jest cer-
tyfikacja SR 10 – Social Responsability.

Zasadą przewodnią naszej działalności
jest, by auditorzy byli postrzegani nie jako „in-
spektorzy”, ale jako wysokiej klasy, niezależ-
ni eksperci wspierający rozwój auditowanych
organizacji. Takie nasze podejście w prowa-
dzeniu auditów strony trzeciej doceniły licz-
ne organizacje na świecie i w Polsce.

Rozmawiała 
Magdalena Szczygielska
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Auditor to nie inspektor,
ale niezależny ekspert
O działalności jednostki certyfikującej oraz motywach jakimi kierują się przedsiębirocy 
decydujący się na przejście procesu certyfikacji mówi Joanna Adamczyk, 
Operation Manager Poland w IMQ SA

ŚWIATOWY DZIEŃ JAKOŚCI

Systemy zarządzania oparte na normach ISO stały
się częścią kultury organizacyjnej i są postrzegane
jako narzędzie, które ma pomagać w utrzymaniu
dobrej kondycji firmy, a tym samym wspomagać
zarządzanie w trudnym dla gospodarki okresie



Zainwestuj w przyszłość 
– certyfikuj swoją firmę z

IMQ wiodąca jednostka certyfikująca na świecie. 
IMQ profesjonalna certyfikacja od ponad 60 lat. 
Rynek nam zaufał, wybrało nas 
ponad 18.000 organizacji.

MILAN – ROME – BARCELONA – MADRID – KRAKÓW – SHANGHAI – BUENOS AIRES

IMQ SA w Polsce – ul. Kraszewskiego 36, 30-110 Kraków
tel. +48 12 426 01 70/71 – csq@imqpoland.pl – www.imqpoland.pl

SR 10-IQNet 
(Social Responsability)
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ISO 20000

ISO 22000
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Michał Tabaka

Historia wprowadzania w życie
standardów zarządzania, w tym
jakością, zaczyna się w 1979 roku
w Wielkiej Brytanii, po tym jak

British Standards Institution publikuje system
zarządzania jakością BS 5750. Osiem lat póź-
niej owa norma staje się ISO 9000, będąc
– jak się szybko okazało – początkiem całej
rodziny certyfikatów. Normy są udoskonalane,
najpierw w 1994, potem w 2000 roku. W efek-
cie już w 2005 roku certyfikat zarządzania ja-
kością ISO 9001:2000 obecny jest w przeszło
160 krajach. Kolejne odświeżenie normy na-
stąpiło w 2008 roku i pewnie w ciągu kolej-
nych lat dojdzie do ponownych zmian.
Wszystko przez to, że zmienia się sama jakość
i systemy nią zarządzające. Nigdy bowiem
wcześniej świat gospodarczy nie był tak dy-
namiczny i jednocześnie niepewny.

Obecnie do głównych wymagań normy
ISO 9001 należą m.in.: wprowadzenie nad-
zoru nad dokumentacją i zapisami, zaanga-
żowanie kierownictwa w budowanie systemu
zarządzania jakością, usystematyzowanie
zarządzania zasobami, ustanowienie proce-

sów realizacji wyrobu, dokonywanie syste-
matycznych pomiarów (zadowolenia klien-
ta, wyrobów, procesów). Bodaj największą za-
letą normy ISO 9001 jest to, iż jest ona ela-
styczna, a tym samym można wprowadzać
jej założenia de facto w każdej możliwej bran-
ży. Jednak w tym stwierdzeniu drzemie real-
ne zagrożenie. Takie upowszechnienie po-
woduje (nie zawsze, ale jednak) spłycenie wagi
normy oraz sposobów wprowadzania jej
założeń w struktury danej firmy. Wielu my-
śli, że pojawienie się na ścienia w gabinecie
stosownego certyfikatu automatycznie wska-
zuje, że firma lepiej stara się o jakość swoje-
go produktu, jakość komunikacji wewnętrz-
nej oraz zadowolenie klienta. – Nic bardziej
mylnego – uważa Piotr Procz, specjalista od
certyfikatów, audytor, i dodaje: – Sama idea
pierwszych systemów zarządzania jakością
daje takiemu myśleniu kłam. Niezależnie od
tego, jakie wymyślimy techniki i mechanizmy,
nigdy nie będą one działać sprawnie, gdy za-
braknie zorientowanego człowieka.

ISO 9001 wskazuje kierunki. Jeżeli nawet
zalecane zmiany przez audytorów wprowa-
dzimy, to dalej nie możemy z ręką na sercu
powiedzieć, że robimy wszystko, by nasz sys-

tem zarządzania był na jak najwyższym po-
ziomie. Przyczyna jest prosta: nad ISO 9001
należy pracować cały czas, a nie tylko raz do
roku, przy okazji wizyt osób z firmy certyfi-
kującej. Trzeba wyznaczyć ludzi, którzy każ-
dego dnia będą rzetelnie dbali o przestrzeganie
nowych zasad i ewentualnie dostosowywali
je do panujących w firmie zwyczajów. Inaczej
rzeczywiście norma sprowadza się do ładnego
dokumentu powieszonego na ścianie w an-
tyramie. Rzecz jasna, zależy to także od na-
szych pobudek: czy rzeczywiście chcemy
coś zmienić, polepszyć, usprawnić, czy zale-
ży nam jedynie na prowizorce i na tym, żeby
konkurencja się dowiedziała, a firma, jak była
zarządzana, tak dalej będzie.

Oczywiście na rynku nie brakuje pełnej
gamy oprogramowania, a także techniki któ-
re – zgodnie z normą ISO 9001 – pomaga-
ją w modyfikacjach danych segmentów. Nie-
które z nich stanowią uzupełnienie samego
systemu zarządzania. Przykładem jest Cykl
Deminga, który uwidacznia sposoby ciągłe-
go doskonalenia się, a więc jak najbardziej
z duchem ISO 9001. Sam Cykl też ma kilka
wersji. Najpopularniejsza z nich (znana jako
P-D-C-A) opiera się na czterech głównych za-

106 Fakty

Jakość nie jest 
już przywilejem
Systemy zarządzania jakością nie są zbyt wiekowe. Pierwsze normy powstały 
pod koniec lat 70. ubiegłego wieku. Teraz zmieniły się (dostosowały się) 
i same normy, i cała otaczająca je rzeczywistość, która na przestrzeni 
ostatnich 30 lat bardzo ewoluowała. W tym nowym otoczeniu ISO 9001 
jest tym samym, czym kasa w sklepie: absolutnym wymogiem
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sadach: zaplanuj lepszy model działania, lep-
szą metodę; zrealizuj plan na próbę; zbadaj,
czy rzeczywiście nowy plan działania przynosi
rezultaty; jeśli nowy sposób działania przy-
nosi lepsze rezultaty, uznaj go za normę (obo-
wiązującą procedurę), zestandaryzuj i mo-
nitoruj jego stosowanie. – Takie rozdrobnie-
nie narzędzi do stworzenia dobrze zarzą-
dzającego systemu ma swoje plusy i minusy.
Wśród tych drugich jest fakt, że na rynku po-
jawiają się firmy informujące, iż prowadzą cer-
tyfikację i szkolenia, np. z zakresu ISO 9001.
Tyle że część z nich nastawiona jest jedynie
na zysk. Podobnie jak szef firmy wprowa-
dzający u siebie system ISO 9001 tylko po to,
żeby mieć obrazek nad głową – uważa Ewe-
lina Borczyk-Wirczyńska, audytor ISO 9001
z Krakowa.

Oddzielnym tematem jest wprowadzanie
systemu zarządzania jakością w placówkach
administracji publicznej. Przede wszystkim
okazuje się, że nie jest to tak powszechne zja-
wisko jak w innych branżach. Tendencja jest
jednak zwyżkowa i systemy zarządzania ja-
kością mogą liczyć na coraz większą życzli-
wość urzędników. Zwłaszcza że ci w więk-
szości cenią sobie Powszechny Model Oce-
ny – model CAF, który zakłada zależność mię-
dzy osiąganiem celów organizacji a jakością
przywództwa, strategii i planowania, ludzi,
partnerstwa i zasobów oraz procesów. Są to
tzw. kryteria potencjału, w ramach których or-

ganizacja powinna podejmować określone
działania, aby funkcjonować efektywnie.
Działania te ocenia się w odniesieniu do wy-
ników osiąganych przez organizację (zdefi-
niowanych w ramach tzw. kryteriów wyników).
– Jeszcze większa popularyzacja samego
Powszechnego Modelu Oceny w administracji
publicznej powinna jednak przełożyć się na
częstsze wprowadzenie systemu zarządzania
jakością zgodnie z normą ISO 9001. Być może
gdzieniegdzie potrzeba jeszcze czasu na
skruszenie braku zaufania. To jednak nie-
uniknione – przekonuje Piotr Procz.

Obok odpowiedniego nastawienia i otwar-
cia na systemy zarządzające jakością bardzo
istotne jest, by właściwie wybrać firmę certy-
fikującą, bo w takich przypadkach wiążemy
się z nią na co najmniej kilka lat. Audyt cer-
tyfikacyjny to dopiero początek współpracy
z nią. Potem raz lub dwa razy w roku jed-
nostka przeprowadza audyty nadzoru, a po
trzech latach audyt recertyfikujący. Mimo że
certyfikaty ISO można spotkać pod każdą sze-
rokością geograficzną, to cały czas nie bra-
kuje przedsiębiorstw, które uparcie niechęt-
nie do nich podchodzą. Powodów jest wie-
le. Bywają branże (np. lotnicza), które rze-
czywiście doskonale sobie radzą bez tego. Inni
po prostu nie są przygotowani na zmiany;
model funkcjonowania ich firmy jest już
skostniały, nie pasuje do obecnej rzeczywi-
stości. Bywa, że tutaj decyduje przyzwycza-

jenie, a co za tym idzie, niechęć do jakich-
kolwiek zmian, nawet tych, które mogą przy-
nieść korzyści. Jest jeszcze jedna grupa: ci, któ-
rzy patrzą na certyfikaty jakości bez wiary, jed-
nak, przypatrując się poczynaniom konku-
rencji, decydują się na ten krok. Z początku
nieufni, bardzo często w trakcie certyfikacji
zmieniają swoje nastawienie, widzą korzyści,
chcą współpracować, są innowacyjni.

Decyzja o wprowadzeniu normy ISO
9001 (i każdej innej) winna być poprzedzo-
na przemyśleniem, czy to w ogóle potrzebne.
Równie ważna jest konsekwencja, idąca w pa-
rze z poważnym nastawieniem, bowiem po-
jawienie się firmy certyfikującej zawsze ozna-
cza dopiero początek drogi, która tak na-
prawdę nigdy nie ma końca. Wszak zawsze
coś można udoskonalać. Zawsze może być
lepiej. �

Skutki kryzysu odczuwa całe społe-
czeństwo i każdy sektor gospodar-
ki. Spółdzielcy są w dodatkowo
niekorzystnym położeniu ze wzglę-

du na uwarunkowania prawne. Tym bardziej
imponuje dorobek Spółdzielni Mieszkanio-
wej im. Władysława Jagiełły, której prezes
Wiesław Cyzowski od lat z powodzeniem re-
alizuje swoją wizję rozwoju zasobów i ko-
rzystając z nabytej wiedzy oraz posiadane-
go doświadczenia w zarządzaniu nierucho-
mościami, we właściwym momencie realizu-
je inwestycje niezbędne dla bezpiecznego i wy-
godnego zamieszkiwania członków i ich ro-
dzin, a przy tym bez obciążania mieszkań-
ców i budżetu spółdzielni nadmiernymi
kosztami.

Spółdzielni bez zaciągania kredytu uda-
ło się przeprowadzić poważne, wielomilio-
nowe inwestycje infrastrukturalne, w tym
termomodernizację i gruntowne remonty
budynków, łącznie z remontem kapitalnym

dachów oraz wymianą okien, drzwi i dźwigów
osobowych na klatkach schodowych. Co
ważne, prace podnoszące poziom bezpie-
czeństwa i standard życia w zasobach spół-
dzielni to jedynie fragment realizowanej kon-
cepcji zarządzania. Pomysłów na systema-
tyczną poprawę wizerunku osiedla i zado-
wolenie członków spółdzielni prezesowi nie
brakuje. Mieszkańcy chętnie korzystają z ofer-
ty Jagiellońskiego Ośrodka Kultury, który tyl-

ko w ubiegłym roku odwiedziło ponad 17 tys.
osób. W domach mieszkańcy mają dostęp do
spółdzielczej sieci kablowej i Internetu na nie-
zwykle korzystnych warunkach.

Inicjatywy prezesa spółdzielni nie tylko
przynoszą zamierzone rezultaty, lecz także
okazują się korzystne ekonomicznie. W efek-
cie działania zarządu cieszą się powszechnym
zaufaniem. – Niezwykle istotny jest fakt, iż nig-
dy nie robimy niczego wbrew swoim człon-
kom. Zawsze informujemy o zamiarach i pro-
jektach, przedkładamy propozycje i oczeku-
jemy na ich przychylność i akceptację, bez któ-
rej nie inicjujemy żadnych działań – tłuma-
czy sekret budowanego od lat sukcesu prezes
spółdzielni Wiesław Cyzowski i dodaje: – Dziś
wszystkie te inwestycje procentują i przekła-
dają się na znacznie niższe koszty eksploatacji
niż te, które ponoszą członkowie innych
spółdzielni.

www.smjagiello.pl

Rozważne decyzje
Podczas gdy wszystkie branże zmagają się z kryzysem, szczególnie warto docenić
podmioty, które dzięki umiejętnemu zarządzaniu zawczasu przeprowadziły kluczowe
inwestycje, a dziś mogą cieszyć się uznaniem dla dotychczasowych osiągnięć

Wiesław Cyzowski, prezes zarządu
SM im. Władysława Jagiełły w Łodzi

Spółdzielnia Inwalidów ZGODA
ul. 8 Marca 1, 95-050 Konstantynów Łódzki

tel./fax  42 211 16 42
info@zgoda.pl, www.zgoda.pl



Globalizacja przemysłu spożyw-
czego sprawia, że zadanie to jest
jeszcze trudniejsze ze względu
na skomplikowane i rozproszone

po całym świecie sieci dostawców. Na tak wy-
magającym rynku dla każdego uczestnika łań-
cucha dostaw kluczowe jest, by dbać o naj-
wyższą jakość i bezpieczeństwo zdrowotne
produktów. Odpowiedzialne zarządzanie,
potwierdzone przez certyfikację, pozwoli
każdej firmie pozostać konkurencyjną, a tak-
że chronić reputację oraz budować pozytywny
wizerunek marki.

Spojrzenie wstecz
Współcześnie w działalności gospodar-

czej na świecie zauważalny jest wzrost za-
interesowania problematyką jakości. Zarzą-
dzanie przez jakość zaczyna być działa-
niem powszednim w polskich przedsiębior-
stwach oraz perspektywą przetrwania w XXI
wieku. Systemy zarządzania jakością oraz za-
pewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego
żywności są jednym z aspektów nowocze-
snego zarządzania i coraz szerzej są wdra-
żane w przemyśle spożywczym – przekonu-

je rocznik naukowy Akademii Rolniczej w Po-
znaniu.

Od połowy XX wieku mamy do czynie-
nia z postępującą globalizacją gospodarki.
Dzięki nowym możliwościom technicznym
międzynarodowa wymiana dóbr jest coraz
powszechniejsza i szybsza. Jednak prze-
pływ towarów i usług wciąż napotyka szereg
barier. Należą do nich bariery techniczne,
z których znaczna część wynika z odmien-
ności norm technicznych stosowanych w po-
szczególnych krajach. Niezbędne staje się
więc ujednolicanie tych norm na szczeblu po-

nadnarodowym. Cel ten realizują między-
narodowe i regionalne organizacje zrzesza-
jące krajowe jednostki normalizacyjne z po-
szczególnych państw.

Standaryzacja w gospodarce żywno-
ściowej sięga początków XIX wieku. Wówczas,
w celu poprawy efektywności handlu, stara-
no się ujednolicić wymagania dotyczące to-
warów importowanych z kolonii i z krajów za-
morskich. Pierwsze światowe standardy zo-
stały wprowadzone przez Światową Federa-
cję Mleczarską (ang. IDF – International
Dairy Federation) i odnosiły się do produk-
cji mleka, przetworów mleczarskich oraz ich
dystrybucji. Kolejne kluczowe wydarzenia
w standaryzacji i pracach nad bezpieczeń-
stwem w sektorze gospodarki żywnościowej
to powołanie do życia Organizacji ds. Wy-
żywienia i Światowej Organizacji Zdrowia
oraz powstanie dwóch regionalnych komisji,
które rozpoczęły prace nad opracowaniem
standardów produkcji żywności i postępo-
wania z produktami żywnościowymi. Zbiór
standardów Codex Alimentarius stanowi
fundament wdrażania systemów zarządzania
jakością w produkcji żywności.
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Bezpieczeństwo na talerzu
Dzisiaj, bardziej niż wcześniej, konsumenci i organizacje publiczne zwracają uwagę na
jakość produktów spożywczych. W obliczu światowych kryzysów zdrowotnych klienci
stają się jeszcze bardziej wymagający. Każda firma w spożywczym łańcuchu dostaw
powinna stawiać sobie za cel zarządzanie ryzykiem w dziedzinie jakości, bezpieczeństwa
zdrowotnego żywności, a także ochrony środowiska i odpowiedzialności społecznej

ŚWIATOWY DZIEŃ JAKOŚCI

7 zasad systemu HACCP:

• Identyfikacja zagrożeń i opisanie 
środków zapobiegawczych.

• Identyfikacja krytycznych punktów 
kontroli.

• Identyfikacja limitów krytycznych.
• Ustalenie systemu monitorowania.
• Określenie działań korygujących.
• Ustalenie procedur zapisów.
• Ustalenie procedur weryfikacji 

systemu.
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Na bezpieczeństwo i zarządzanie jakością
w gospodarce żywnościowej miała też wpływ
epidemia zatruć jadem kiełbasianym w latach
70. XX wieku. Po tym zdarzeniu w prace nad
jakością i bezpieczeństwem żywności włączyła
się amerykańska Narodowa Agencja Areona-
utyki i Przestrzeni Kosmicznej (NASA) z ca-
łym swoim potencjałem badawczym. Wyni-
kiem tych prac było ukazanie się 1988 roku
zasad systemu HACCP. Równocześnie, prak-
tycznie od swojego powstania w 1947 roku,
Międzynarodowa Organizacja Normaliza-
cyjna ISO (ang. International Organization
for Standardization) wydała normy dedyko-
wane poszczególnym gałęziom sektora go-
spodarki żywnościowej. Najbardziej zna-
czącym krokiem w pracach nad jakoś-
cią było wydanie w 1984 roku pierwszej se-
rii norm poświęconych zapewnieniu jakości
– ISO  9000.

Podstawowe wytyczne
Do obligatoryjnych systemów zapew-

nienia jakości w przedsiębiorstwach przemysłu
spożywczego (zgodnie z ustawą o bezpie-
czeństwie żywności i żywienia) należą: Do-
bra Praktyka Higieniczna (Good Hygienic
Practice – GHP), Dobra Praktyka Produk-
cyjna (Good Manufacturing Practice – GMP)
oraz System Analizy Zagrożeń i Krytyczne-
go Punktu Kontrolnego (Hazard Analysis and
Critical Control Point – HACCP).

GHP określa działania, które muszą być
podjęte, i warunki higieniczne, które muszą
być spełniane i kontrolowane na wszystkich
etapach produkcji lub obrotu, aby zapewnić
bezpieczeństwo zdrowotne żywności. GMP
ustala działania, które muszą być podjęte,
i warunki, które muszą być spełniane, aby pro-
dukcja żywności oraz materiałów i wyrobów
przeznaczonych do kontaktu z żywnością od-
bywała się w sposób zapewniający właściwą
jakość zdrowotną żywności, zgodnie z prze-
znaczeniem. Z kolei HACCP określa tok po-
stępowania, który ma na celu zapewnienie
bezpieczeństwa żywności poprzez identyfi-
kację i oszacowanie skali zagrożeń z punktu
widzenia jakości oraz ryzyka wystąpienia
zagrożeń podczas przebiegu wszystkich eta-
pów procesu produkcyjnego i obrotu żyw-
nością. System HACCP ma również na celu
określenie metod ograniczania zagrożeń
oraz ustalenie działań naprawczych.

Z dniem uzyskania przez Polskę człon-
kostwa w Unii Europejskiej, czyli od 1 maja
2004 roku, wdrożenie zasad systemu HACCP
we wszystkich przedsiębiorstwach wykonu-
jących działalność w zakresie produkcji lub ob-
rotu żywnością jest obowiązkowe. Od tego
czasu obowiązują w Polsce również unijne
akty prawne, w tym m.in. rozporządzenie Par-
lamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia
28 stycznia 2002 roku ustanawiające ogólne
zasady i wymagania prawa żywnościowego.

Od 28 października 2006 roku obowiązuje też
ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywie-
nia, która wprowadziła m.in. kary pieniężne
za niewdrożenie w przedsiębiorstwie systemu
HACCP. HACCP jest postępowaniem sys-
temowym, które identyfikuje i oszacowuje ska-
lę zagrożeń bezpieczeństwa żywności z punk-
tu widzenia jej jakości zdrowotnej oraz ryzy-
ka wystąpienia tych zagrożeń podczas prze-
biegu wszystkich etapów produkcji i dystry-
bucji. Pozwala na uzyskanie pewności, że
przedsiębiorstwo wykonało wszystko dla
bezpieczeństwa wyrobu.

ISO 22000 to norma uniwersalna dla ca-
łego sektora spożywczego, może być stoso-
wana we wszystkich organizacjach bez wzglę-
du na typ, wielkość i dostarczany wyrób. Sto-
sowanie jej dotyczy wszystkich organizacji
z łańcucha żywności, zarówno jej bezpo-
średnich wytwórców, jak i dostawców, pro-
ducentów opakowań i środków czyszczących.
W ramach ISO 22000 przeprowadzane są
analizy zagrożeń w odniesieniu do wszelkich
środków kontroli, a w efekcie wdrożenia
normy stosowane są lepsze procedury badań
staranności. Ponadto faktem staje się bardziej
dynamiczna komunikacja w kwestiach zwią-
zanych z bezpieczeństwem żywności między
dostawcami, klientami i innymi stronami.
A wszystko po to, żebyśmy nie obawiali się,
że na talerzu czai się niebezpieczeństwo.

RYCH

�

Tajne przez poufne
Tylko 2 z 218, czyli 0,9 proc., systemów zarządzania certyfikowanych w 2011 roku
przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji dotyczyło ISO/IEC 27001, a dokładnie
normy PN-ISO/IEC 27001:2007 „Technika informatyczna – Techniki bezpieczeństwa 
– Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji – Wymagania”

Jerzy Bojanowicz

Obecnie w Polsce obowiązuje po-
nad 200 aktów prawnych doty-
czących ochrony informacji. Na
co dzień spotykamy się z „tajem-

nicą zawodową”: lekarską, skarbową, ban-
kową, handlową itp., która pracowników
obliguje do zachowania poufności pewnych
informacji oraz określa ich dostępność (kie-
dy, komu, co). Firmy i urzędy są zobligowa-
ne m.in. do przestrzegania ustaw o ochronie
danych osobowych, o ochronie informacji nie-
jawnych i o dostępie do informacji publicz-
nej.

Do bezpieczeństwa informacji odnosi się
Rozporządzenie Rady Ministrów z 12 kwiet-
nia 2012 roku w sprawie Krajowych Ram In-
teroperacyjności, minimalnych wymagań dla

rejestrów publicznych i wymiany informacji
w postaci elektronicznej oraz minimalnych wy-
magań dla systemów teleinformatycznych. Te
ostatnie dotyczą specyfikacji formatów danych
oraz protokołów komunikacyjnych i szyfru-
jących, które mają być stosowane w opro-
gramowaniu interfejsowym, sposobów za-
pewnienia bezpieczeństwa przy wymianie
informacji, standardów technicznych za-
pewniających wymianę informacji z udziałem
podmiotów publicznych z uwzględnieniem
wymiany transgranicznej oraz sposobów za-
pewnienia dostępu do zasobów informacji
podmiotów publicznych dla osób niepełno-
sprawnych.

Warte podkreślenia jest to, że jeśli jed-
nostka ma choć jeden z certyfikatów na
zgodność z normami PN-ISO/IEC 20000-1
i PN-ISO/IEC 20000-2 lub PN-ISO/IEC

27001, to automatycznie spełnia wymagania
tego Rozporządzenia.

Polskie normy
Podstawą tych norm jest opublikowana

w 1995 roku przez British Standards Insti-
tution trzyczęściowa norma – brytyjski stan-
dard BS 7799. Powstały z niej międzynaro-
dowa norma ISO/IEC 27002 „Praktyczne za-
sady zarządzania bezpieczeństwem infor-
macji” i ISO/IEC 27001 „Systemy zarzą-
dzania bezpieczeństwem informacji. Wy-
magania”, standaryzująca systemy zarzą-
dzania bezpieczeństwem informacji i za-
wierająca wymagania odnośnie do ustano-
wienia, wdrożenia, eksploatacji, monitoro-
wania, przeglądu, utrzymania i doskonale-
nia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem
Informacji.
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W Polsce normę ISO/IEC 27001:2007
„Technika informatyczna – Techniki bezpie-
czeństwa – Praktyczne zasady zarządzania
bezpieczeństwem informacji  – Wymagania”
opublikowano w 2007 roku. Zastąpiła polską
wersję brytyjskiego standardu BS 7799-2
(PN-I-07799-2:2005) i jest specyfikacją sys-
temów zarządzania bezpieczeństwem infor-
macji, na zgodność z którą mogą być pro-
wadzone audyty, a następnie na ich podsta-
wie wydawane certyfikaty. Zawiera wytyczne
i zalecenie dotyczące zarządzenia bezpie-
czeństwem informacji oraz różne opisy za-
bezpieczeń, jakie należy stosować w celu ogra-
niczenia ryzyka utraty informacji. Zarzą-
dzanie bezpieczeństwem według tej normy
opiera się na 3 kluczowych zasadach, który-
mi są poufność (zapewnienie dostępu do in-
formacji tylko upoważnionym osobom), in-
tegralność (zapewnienie kompletności i do-
kładności informacji oraz metod jej prze-
twarzania) i dostępność (zagwarantowanie,
że upoważnione osoby mają dostęp do od-
powiednich informacji zawsze wtedy, gdy jest
to konieczne).

Norma ISO/IEC 27002 (wcześniej:
ISO/IEC 17799) również została opubliko-
wana w 2007 roku. Powstała przez nadanie no-
wego numeru normie ISO/IEC 17799:2005.
Określa ona wytyczne związane z ustanowie-
niem, wdrożeniem, eksploatacją, monitoro-
waniem, przeglądem, utrzymaniem i dosko-
naleniem Systemu Zarządzania Bezpieczeń-
stwem Informacji (SZBI – ISMS, Information

Security Management System). Innymi słowy,
jest merytorycznym i opisowym rozwinię-
ciem normy ISO/IEC 27001, a omówione
w niej cele stosowania zabezpieczeń są po-
wszechnie uznawane w zarządzaniu bezpie-
czeństwem informacji. Polskim odpowied-
nikiem ISO/IEC 17799:2005 jest opublikowana
w 2007 roku norma PN-ISO/IEC 17799:2007
(wcześniej PN-ISO/IEC 17799:2003). Obej-
muje wszystkie zagadnienia (zestaw najlep-
szych praktyk, które można zastosować w or-
ganizacji w celu podniesienia poziomu bez-
pieczeństwa informacji) związane z zarzą-
dzaniem bezpieczeństwem informacji w przed-
siębiorstwie, a wśród nich bezpieczeństwo fi-
zyczne, osobowe, prawne i teleinformatyczne.
Jest jeszcze norma ISO/IEC 27000:2009,
która zawiera przegląd systemów zarządzania
bezpieczeństwem informacji (ISMS) i definiuje
pojęcia z nim związane.

Norma nie opisuje szczegółowych spo-
sobów w zakresie ochrony informacji. Po-
zostawia je do uznania przez organizację, nie-
mniej w załączniku wymienia zabezpieczenia
pomocne podczas wdrażania Systemu Za-
rządzana Bezpieczeństwem Informacji, a tak-
że obszary mające na nią największy wpływ,
m.in. zarządzanie systemami i sieciami,
kontrola dostępu, pozyskiwanie, rozwój
i utrzymanie systemów informatycznych
czy Zarządzanie incydentami związanymi
z bezpieczeństwem informacji. Wszystkie są
bardziej szczegółowo opisane w normie
PN-ISO/IEC 17799:2007.

Utrata danych i reputacji
Podczas wdrażania Systemu Zarządza-

na Bezpieczeństwem Informacji należy
uwzględnić wszystkie możliwe rodzaje na-
ruszenia bezpieczeństwa (np. utrata danych,
nieautoryzowany dostęp), sposoby postę-
powania w takich sytuacjach i działania,
które pozwolą zapobiegać powtórzeniu się
tego zdarzenia w przyszłości. Bo polityka bez-
pieczeństwa informacji składa się ze spójnych,
precyzyjnych reguł i procedur, według których
dana organizacja buduje, zarządza oraz
udostępnia zasoby i systemy informacyjne
i informatyczne. Określa, co podlega ochro-
nie (informacje – dane, systemy teleinforma-
tyczne – sprzęt) i jak te krytyczne zasoby chro-
nić. Definiuje również poprawne i niepoprawne
korzystanie z nich (np. kont użytkowników, da-
nych, oprogramowania). Dlatego w ochronie
informacji trzeba zwrócić uwagę m.in. na kon-
trolę dostępu, poziomy uprawnień (jakie ist-
nieją i na jakich zasadach są przyznawane),
identyfikację i zapewnienie autentyczności oraz
śledzenie podejrzanych zdarzeń w systemie.
Efektem tych działań będzie m.in. minima-
lizacja ryzyka wycieku/utraty cennych dla
przedsiębiorstwa danych i wzrost poziomu
bezpieczeństwa informacji w organizacji.

Ponieważ w normach jest mowa o bez-
pieczeństwie informacji, które gromadzimy na
różnych nośnikach, nie powinno więc dziwić,
że firmują je Międzynarodowa Organizacja
Standaryzacji (ISO) i Międzynarodowy Ko-
mitet Elektrotechniczny (International Elec-
trotechnical Commission, IEC). Każda in-
formacja zapisana na nośniku, także pry-
watna, jest narażona na kradzież, zniszcze-
nie czy zafałszowanie. W prasie często po-
jawiają się informacje o wirusach kompute-
rowych, programach szpiegujących (spywa-
re), udanych akcjach hakerów, które umoż-
liwiają luki w systemie (we wrześniu niemiecki
Urząd ds. Bezpieczeństwa Informatycznego
odkrył poważną lukę w starszych wersjach
przeglądarki Internet Explorer – niższej niż 10
– która jest już wykorzystywana do cybera-
taków, kradzieży numerów kart kredytowych
czy tożsamości).

Wszystko to może narazić instytucję na
utratę reputacji i duże straty finansowe.
Ostatnim głośnym przykładem była awaria
(wyciek danych) w sieci Play, która 7 paź-
dziernika dotknęła wielu jej abonentów. Do-
stali oni przypadkowe MMS-y adresowane
do innych abonentów. Przyczyną był błąd in-
formatyczny, a więc działanie człowieka.
Niestety, często za ujawnieniem bądź utratą
istotnych informacji stoją pracownicy. I nie
chodzi o mniej lub bardziej kontrolowane
przecieki, ale np. zagubienie nośników z da-
nymi (pendrive'y, płyty optyczne, laptopy), któ-
rych z biura nie powinno się wynosić, karteczki
z hasłami przyklejone do monitora czy jego
ekran zwrócony w stronę klientów. Czy tym
niefrasobliwym zachowaniom zaradzi wdro-
żenie stosownych norm ISO? �
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W2007 roku zarząd banku pod-
jął decyzję o wdrożeniu syste-
mu zarządzania jakością z my-
ślą, że jest on stosowany w ca-

łej organizacji. W tym samym roku jakość
świadczonych w GBS Banku usług oraz
zgodność przyjętego systemu z międzyna-
rodowymi standardami potwierdzona
została przez niezależną i uznaną w Euro-
pie jednostkę certyfikującą ISOQAR CEE
Sp. z o.o., przyznając Bankowi certyfikat
ISO 9001:2000, który został recertyfikowa-
ny w 2010 roku.

GBS Bank kładzie szczególny nacisk na
zarządzanie procesowe. Opracowana zo-
stała w tym celu księga procesów obejmują-
ca te najistotniejsze, ich mapy i karty opisu-
jące ich realizację. Podstawą realizacji tych
procesów jest kompetentna, wykształcona
i profesjonalna kadra, systematycznie po-
głębiająca swoją wiedzę i umiejętności. Po-
nadto wdrażane i rozwijane są nowoczesne

narzędzia informatyczne wspierające proces
zarządzania w GBS Banku.

Nad zgodnością wdrożonego systemu
z normą ISO bank czuwa prowadząc syste-
matyczny przegląd zarządzania, uzupełnio-
ny audytami wewnętrznymi i zewnętrznymi
oraz badaniami marketingowymi, m.in. do-
tyczącymi satysfakcji klientów. Powołano

w tym celu komitet do spraw jakości wraz
z pełnomocnikiem ISO, który czuwa nad prze-
strzeganiem w banku wdrożonych standar-
dów.

– Wysoka jakość usług wpisana została
w misję GBS Banku, a system zarządzania ja-
kością stanowi integralną część jego strategii
– mówi Agnieszka Nowicka-Szyszka, pełno-
mocnik ISO oraz dyrektor ds. strategii w GBS
Banku, i dodaje: – System pomaga sprostać
rosnącym wymaganiom klienta, co do jako-
ści oferowanych przez nas usług, oraz po-
maga usprawniać bank „od wewnątrz”. Dzię-
ki stosowaniu procedur ISO w proces do-
skonalenia jakości usług włączeni zostali
wszyscy pracownicy banku.

Warto wspomnieć, że GBS Bank w roku
bieżącym został laureatem VI edycji Progra-
mu Najwyższa Jakość Quality International
2012.

www.gbsbank.pl

Usprawnianie „od wewnątrz”
Przyjęta przez GBS Bank filozofia zarządzania przez jakość, sprowadza się 
do kształtowania pozytywnych relacji z klientami i partnerami biznesowymi, 
kierownictwem i pracownikami oraz bankiem i społeczeństwem

Siedziba banku

Bank wyłącznie z polskim kapitałem

Nowoczesny Bank z tradycjami… Historia Banku sięga 1901 roku, w którym
powstała ówczesna Kasa Stefczyka w Grabiu koło Wieliczki. Małopolski Bank
Spółdzielczy w Wieliczce, będąc kontynuatorem działających wokół Wieliczki
Kas Stefczyka, zarejestrowany został 21 marca 1925 roku. Powołany do życia
Bank przetrwał okres wojenny oraz trudne lata powojenne. Z sukcesem funk-
cjonuje również w rynkowej rzeczywistości po zmianach społeczno-gospodar-
czych, które zaszły po 1989 roku.
Obecnie wielicki Bank zalicza się do grupy największych banków spółdzielczych
w Polsce. Suma bilansowa Banku przekracza 500 mln zł. a poziom funduszy
własnych to ponad 41 mln zł.

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości… W dobie globalizacji lokalny cha-
rakter Banku stał się jego niewątpliwą zaletą. Bank, jako partner dla małych
i średnich firm, stosuje szczególne podejście, które nie jest możliwe w przy-
padku banków komercyjnych – rezygnacji z myślenia produktowego, koncen-
tracji na potrzebach Klientów. Właśnie taka nieskrępowana globalnymi
procedurami finansowymi instytucja, doskonale znająca gospodarcze i spo-
łeczne uwarunkowania regionu, może być ekspertem w dziedzinie finansowa-
nia polskiej małej i średniej przedsiębiorczości.

W służbie społeczności lokalnej… Kontynuując przesłanie twórców banko-
wości spółdzielczej, Bank jest aktywnym uczestnikiem życia lokalnego, wspiera
finansowo przedsięwzięcia o charakterze oświatowym i kulturalnym poprzez
sponsorowanie i doraźną pomoc finansową udzielaną szkołom, organizacjom
społecznym i charytatywnym. 
Bank wspiera aktywizację zawodowa młodzieży z Wieliczki i okolic. W ostatnich
5 latach przeszkolono kilkudziesięciu stażystów w ramach programu realizo-
wanego wspólnie z Urzędem Pracy, z których większość znalazła dalsze za-
trudnienie w wielickim Banku.







Jakie założenia polityki banku sprzyja-
ją utrzymaniu wysokiego poziomu jakości we
wszystkich obszarach świadczonych usług:
od zarządzania po standard obsługi?

– Strategia działania Banku Spółdziel-
czego w Gryfinie na lata 2011–2015, za-
twierdzona przez Zebranie Przedstawicieli, za-
kłada systematyczne podnoszenie jakości
obsługi klienta. Strategia ta realizowana jest
poprzez regularne szkolenia sprzedażowe pra-
cowników. W Banku wprowadzono standardy
dotyczące zasad przeprowadzania rozmów
handlowych i telefonicznych oraz standardy
dotyczące wyglądu pracowników. Poza tym
ciągle dążymy do podnoszenia kwalifikacji za-
wodowych pracowników. Wszystkie te dzia-
łania podejmowane są w celu spełnienia
oczekiwań naszych klientów.

Jak warto kierunkować rozwój banku,
obserwując rynek usług finansowych i po-
trzeby klientów? Jakie są ich oczekiwania od-
nośnie oferty i jakie usługi cieszą się aktu-
alnie największą popularnością?

– Realia rynku bankowego w Polsce są
oczywiste. Liczba klientów uwarunkowana jest
liczbą ludności, która niestety nie wzrasta
w naszym kraju. Wobec tego banki konkurują
ze sobą, kusząc klientów coraz to bardziej
atrakcyjną ofertą, a jednocześnie podbierając
sobie klientów, stąd tak ważne jest podno-
szenie jakości obsługi. Zadowolony klient, któ-
ry ma zaufanie do swojego opiekuna ban-
kowego, z reguły pozostaje w danym banku.

Nasz bank jest niewielkim bankiem, któ-
ry pracuje na rynku lokalnym wraz z 14 in-
nymi bankami. Nasza oferta nie może zatem
odbiegać od oferty banków sąsiednich. Sta-
ramy się więc dostarczać klientom ofertę pro-
duktową spełniającą ich oczekiwania.

Dużą popularnością cieszą się rachunki,
do których klient ma dostęp przez Internet,
karty bankomatowe, ale również lokaty pro-
mocyjne, które premiowanie są nagrodami
rzeczowymi. Bank uczestniczy w progra-
mach promocyjnych organizowanych przez
SGB-Bank SA, ale również we własnym za-
kresie zakupuje dodatkowe nagrody, które roz-
losowywane są wśród klientów.

Co sprzyja planowaniu inwestycji z my-
ślą o udoskonalaniu oferty, podnoszeniu ja-
kości i racjonalnym rozwoju z uwzględnie-
niem uwarunkowań spowolnienia gospo-
darczego?

– Wszystkie inwestycje realizowane przez
bank mają na celu jego rozwój. Odbywa się
to poprzez wprowadzanie nowych produk-
tów, czy też umożliwienie dostępu klientom
do najnowocześniejszych technologii ban-
kowych. Pomimo odczuwalnego na rynku
spowolnienia gospodarczego staramy się
tak konstruować naszą ofertę, aby była do-
stępna i atrakcyjna dla większości podmiotów.
W końcu ten trudny czas spowolnienia,

wręcz kryzysu, w dużej mierze dotyczy rów-
nież naszych klientów, w szczególności drob-
nych przedsiębiorców.

Co decyduje o renomie i uznaniu dla
banku i jakie znaczenie dla odbioru placó-
wek należących do BS w Gryfinie ma jego
spółdzielcza formuła?

– Jesteśmy spółdzielnią i jesteśmy dum-
ni z naszego spółdzielczego charakteru.
Działamy na lokalnym rynku od 65 lat. Je-
steśmy tu po to, aby służyć lokalnej społecz-
ności. Długie lata pracy na rynku lokalnym
pozwoliły na wypracowanie dobrej opinii
u klientów. Czynnie uczestniczymy w życiu
kulturalnym i oświatowym środowiska, w któ-
rym żyją nasi klienci, realizując tym samym
zadania statutowe. Staramy się utrzymać jed-
nakowy wizerunek wszystkich naszych pla-
cówek tak, aby klient w każdej z nich czuł się
jednakowo dobrze.

Rozmawiał Tomasz Rekowski

www.bsgryfino.pl
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Silna pozycja od 65 lat
Rozmowa z Małgorzatą Kaźmierczak, prezes Banku Spółdzielczego w Gryfinie
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Pomimo odczuwalnego na rynku spowolnienia
gospodarczego staramy się tak konstruować
naszą ofertę, aby była dostępna i atrakcyjna 
dla większości podmiotów

Siedziba Centrali Banku Spółdzielczego w Gryfinie



Uzyskanie przez bank przewagi
konkurencyjnej na rynku finan-
sowym jedynie przez udostęp-
nienie klientom atrakcyjnych pro-

duktów jest dziś bardzo trudne. Produkty fi-
nansowe ze swej natury są do siebie podob-
ne i trudno zaskoczyć rynek czymś nowym.
Tym większego znaczenia nabiera wysoka ja-
kość oferty i obsługi klientów. Banki spół-
dzielcze niewątpliwie wyróżniają się tą jako-
ścią.

Bank Spółdzielczy w Myszkowie był jed-
nym z pierwszych banków spółdzielczych
w Polsce mogącym szczycić się Certyfikatem
Jakości ISO. Posiadanie ISO oznacza speł-
nienie przez bank szeregu procedur, których
ostatecznym celem jest podniesienie zado-
wolenia klienta i ciągłe zaspokajanie jego ro-
snących wymagań. W myszkowskim banku,
tak jak w wielu innych bankach spółdziel-
czych, które od dawna mają ISO, wdrożo-
no specjalny System Zarządzania Jako-
ścią. System ten to zbiór procedur pozwa-
lających na funkcjonowanie banku zgodnie
z najwyższymi, światowymi standardami ob-
sługi klientów. Obejmuje on odpowiednie
przygotowanie dokumentacji oraz zorgani-
zowanie wewnętrznego obiegu informacji
tak, by sprzyjały świadczeniu usług o jak naj-
wyższej jakości.

Jeszcze na początku bieżącego roku
Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju
otrzymał prestiżowy tytuł „Jakość Roku
2011”. Polskie Centrum Badań i Certyfika-
cji SA doceniło skuteczną realizację przyję-
tej polityki jakości, pozytywny odbiór dzia-
łalności firmy przez klientów, pracowników
oraz otoczenie społeczne. Uznanie znalazła
także klarowność stosowanych procedur
oraz dbałość pracowników o zapewnienie naj-
wyższej jakości usług. Godłem „Jakość
Roku” została także wyróżniona rok wcze-
śniej Lokata terminowa SGB (z tego tytułu
Bank nadal korzysta). Niektóre banki, z Kra-
kowskim Bankiem Spółdzielczym na czele,
mogą pochwalić się także wręczanymi przez
Krajową Radę Spółdzielczą certyfikatami
środowiskowymi „Spółdzielczy Znak Jako-
ści”.

Ogólnopolskie wyróżnienia
Co najmniej kilkanaście banków spół-

dzielczych zostaje każdego roku laureatami
największego, ogólnopolskiego konkursu
„Bank Przyjazny dla przedsiębiorców” or-
ganizowanego przez KIG oraz Polsko-
Amerykańską Fundację Doradztwa dla Ma-
łych Przedsiębiorstw. Godłem „Bank Przy-
jazny” nagradzane są instytucje finansowe
wyróżniające się na rynku wysoką jakością
obsługi. W tegorocznej XIII edycji uczest-
niczyło 85 banków spółdzielczych. Kon-
kursowi audytorzy ocenili m.in.: jakość
oferty dla sektora MŚP, wiedzę i kwalifika-
cje bankowców, stabilny charakter współ-
pracy z klientami, konkurencyjność opro-
centowania kredytów i depozytów oraz
opłat i prowizji. Wzięli też pod uwagę łatwość
dostępu do bankowości elektronicznej i za-
kres oferowanego klientom indywidualnego

doradztwa. Banki spółdzielcze spełniają
wszystkie powyższe warunki, świetnie ukła-
dając sobie współpracę ze swoimi klientami.
Liczne laury dla naszego sektora nie budzą
więc niczyjego zdziwienia.

Klienci oceniają wysoko jakość usług
świadczonych przez sektor bankowości
spółdzielczej. W połowie października bie-
żącego roku laureatem konkursu Najwyższa
Jakość Quality International 2012 został
Bank Spółdzielczy w Limanowej. Do ban-
ku trafiło tzw. Złote Godło w kategorii QI Se-
rvices – usługi najwyższej jakości. W kon-
kursie nagradzane są instytucje, samorządy,
producenci i usługodawcy posiadające czy-
telną politykę jakości w odniesieniu do pro-
duktu, usługi lub systemu zarządzania; do
tegorocznej edycji zgłosiło się ponad trzy ty-
siące różnych instytucji, uczelni, firm i sa-
morządów.

„Najlepsze w Polsce”
Dużym prestiżem – także w środowisku

banków spółdzielczych – cieszy się Konsu-
mencki Konkurs Jakości i Usług „Najlepsze
w Polsce” (dawniej „Dobre bo polskie”). Jest
to jeden z najstarszych konkursów promu-
jących firmy, instytucje i ich usługi. Jego or-
ganizatorem jest Towarzystwo im. Hipoli-
ta Cegielskiego, Wielkopolskie Zrzeszenie
Handlu i Usług, Wielkopolska Izba Rze-
mieślnicza. Certyfikaty za usługi bankowe
dla ludności otrzymały w tym roku Ludo-
wy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie oraz
Bank Spółdzielczy w Słupcy. Nowoczesny
model zarządzania organizacją oraz stra-
tegia jej rozwoju stały się podstawą do uho-
norowania Pawła Pawłowskiego, prezesa
Zarządu Gospodarczego Banku Wielko-
polski SA tytułem: Menedżer Najwyższej Ja-
kości.

W krótkim artykule nie sposób wymienić
wszystkie banki i wyróżnienia, jakie sektor ban-
ków spółdzielczych ma na swoim koncie. Po-
kazują one jednak polskie banki spółdzielcze
jako oazę rzetelnych usług i produktów. In-
stytucje znakomicie zarządzane, którym przy-
świeca przede wszystkim dobro i rozwój ich
klientów. �

Solidna jakość 
w bankach spółdzielczych
Posiadanie certyfikatu zarządzania jakością pomaga rozszerzyć współpracę 
biznesową i podnosi wartość firmy, poprawiając przepływ informacji. 
Zwiększająca się efektywność prowadzonych działań marketingowych 
sprzyja klientom. Certyfikat ISO oraz nagrody za wysoką jakość świadczonych 
usług otrzymało w tym roku kilka banków spółdzielczych

Jerzy Różyński, jest prezesem 
Zarządu Krajowego Związku 
Banków Spółdzielczych

ŚWIATOWY DZIEŃ JAKOŚCI
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Analiza ryzyka, szacowanie ryzyka,
czy też wreszcie zarządzanie ryzy-
kiem stały się tematami bardzo
„modnymi” w biznesie. Jeszcze

nie tak dawno pojęcie ryzyka pojawiało się tyl-
ko w kontekście dużych firm. W chwili obec-
nej podstawą nowoczesnych systemów za-
rządzania jest podejście bazujące na ryzyku.
Zarządzanie ryzykiem stało się wymogiem
wielu standardów ISO, np.: ISO 27001 – sys-
tem zarządzania bezpieczeństwem informa-
cji, ISO 20000-1 – system zarządzania usłu-
gą, ISO 22301 – system zarządzania ciągło-
ścią działania, ISO 28000 – system zarzą-
dzania łańcuchem dostaw, system antyko-
rupcyjny i inne. Dostępne są również mię-
dzynarodowe standardy ISO dotyczące za-
rządzania ryzykiem: ISO 27005 – zarządza-
nie ryzykiem w bezpieczeństwie informacji
oraz ISO 31000 zarządzanie ryzykiem.

Niestety, pomimo dostępności wytycz-
nych, podpowiadających, na jakie elementy
należy zwrócić uwagę podczas zarządzania
ryzykiem (a może właśnie dlatego?) w wie-
lu organizacjach ten proces nie jest skutecz-
ny. Dlaczego tak się dzieje? Oto kilka za-
gadnień, na które należy zwrócić szczególną

uwagę, w celu zapewnienia wiarygodności wy-
ników analizy.

W jaki sposób oceniać ryzyko?
Każda organizacja, która chce zarządzać

ryzykiem musi posiadać metodykę oceny
ryzyka. I tu pojawiają się pierwsze schody
– jaką wybrać? Standardy ISO podpowiadają:
metodyka ma być odpowiednia!? Ale jak oce-
nić „odpowiedniość”? Odpowiedź również
znajdziemy w normach: „Wybrana metody-
ka szacowania ryzyka powinna zapewnić, że

szacowanie to daje porównywalne i powta-
rzalne rezultaty.” Stwierdzenie to wydaje się
czymś oczywistym, tymczasem wiele meto-
dyk zakłada przeprowadzenie oceny według
skali, na przykład: skutki oceniane są jako:
„nieistotne”, „średnie” i „katastrofalne”. Ko-
nia z rzędem temu, kto podpowie, kiedy oso-
ba oceniająca powinna użyć oceny „nie-

istotne”, a kiedy „katastrofalne”? Z jakiej per-
spektywy należy oceniać – wybranego ob-
szaru, czy całej organizacji?

Ocena prawdopodobieństwa często od-
bywa się poprzez wskazanie wartości z prze-
działu od 0 do 1, na przykład prawdopodo-
bieństwo kradzieży = 0,2. Dla każdego oce-
niającego może to oznaczać co innego: raz
w roku albo raz w miesiącu.

Żeby metodyka spełniała warunki po-
wtarzalności i porównywalności należy każ-
dą z ocen opisać w sposób jednoznaczny. Jest

to bardzo trudne zadanie, ale tylko w ten spo-
sób możemy uniknąć bardzo poważnego błę-
du na etapie ewaluacji ryzyka. Jeśli ocena „nie-
istotne” będzie opisana jako „wystąpienie za-
grożenia nie ma wpływu na funkcjonowanie
procesu”, a „katastrofalne” – „wystąpienie za-
grożenia powoduje przerwanie działania
procesu”, to w zdecydowany sposób łatwiej
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Analiza ryzyka 
– strata czasu czy szansa?
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Wybrana metodyka szacowania ryzyka 
powinna zapewnić, że szacowanie to daje
porównywalne i powtarzalne rezultaty

Nowoczesne systemy 
zarządzania podejmują 
próbę przewidywania 

przyszłości. Kiedyś 
wróżono z fusów, 
teraz zarządzamy 

ryzykiem. Czy obie 
metody rzeczywiście 
się od siebie różnią, 

czy raczej są 
tak samo skuteczne?
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będzie przeprowadzić ocenę z dużym praw-
dopodobieństwem, że uczestnicy procesu
ocenią podobne sytuacje w podobny sposób.

Kto powinien oceniać ryzyka?
Generalnie występują trzy modele two-

rzenia zespołu oceniającego ryzyko. Pierwszy
model zakłada, że dedykowany zespół zajmuje
się tylko i wyłącznie ryzykiem. To ten zespół
opracowuje metodykę oceny ryzyka, identy-
fikuje zagrożenia, ocenia ryzyka. Zalety: po-
wtarzalność i porównywalność ocen, opra-
cowane listy zagrożeń według przyjętego
klucza, spójność oceny. Wady: zagrożenia są
identyfikowane przez osoby z „zewnątrz” pro-
cesów, mogą więc nieświadomie pominąć
istotne zagrożenia występujące w procesie,
a ponadto w większych organizacjach na-
stępuje wydłużający się czas opracowania
– wąska grupa pracowników zajmuje się
analizą całej organizacji.

Drugi model to „pospolite ruszenie”. Ry-
zyka identyfikowane i oceniane są przez
osoby reprezentujące wszystkie obszary dzia-
łania firmy – właścicieli procesów, aktywów,
często nazywanych właścicielami ryzyka.
Uzyskane wyniki są konsolidowane i powstają
zbiorcze zestawienia ryzyk. Zaletą takiego mo-
delu jest przede wszystkim to, że co wiele głów,
to nie jedna – identyfikowana jest bardzo duża
liczba zagrożeń, czasami zaskakujących (klu-
czowy pracownik wraca do domu na rowe-
rze, jezdnia nie ma wydzielonego pobocza
– istnieje zagrożenie potrącenia przez innych
uczestników ruchu!). Ponadto zaletą jest
łatwość oceny skutków z punktu widzenia
swojego procesu – właściciel ryzyka zna
swój proces.

Jakie wady występują w tym modelu? Za-
grożenia nie są ujednolicone, mają bardzo
różny stopień szczegółowości (obok „spale-
nia serwerowni” wskazywane jest „zalanie
kawą faktury”). Może wystąpić także ukry-
wanie ryzyk – wskazując ryzyko, jego właściciel
może potraktować to jako donos na samego
siebie i w obawie przed reakcją przełożonych
woli je ukryć. Kolejnymi wadami są: trudność
oceny skutków z punktu widzenia skutków dla
całej organizacji oraz załatwianie bieżących
potrzeb. Niejednego właściciela ryzyka może

skusić opracowanie ryzyk, które pomogą
mu załatwić jego bieżące potrzeby („nie
było pieniędzy na nowy sprzęt, no to teraz
będą musieli znaleźć, bo takie jest ryzyko”).

Trzeci model to model mieszany, skła-
dający się z dwóch poprzednich. Z jednej stro-
ny ryzyka są wskazywane przez właścicieli ry-
zyka, ale z drugiej strony jest powołany de-
dykowany zespół, czuwający nad rzetelnością
oceny oraz jej kompletnością. Zespół ten opra-
cowuje metodykę oraz często przygotowuje
listy na przykład podstawowych zagrożeń,
które powinny zostać ocenione.

Obiektywny subiektywizm?
Ocena ryzyka jest oceną subiektywną

osób oceniających. W celu zapewnienia wia-
rygodnych wyników oceny organizacja dąży
do uzyskania obiektywnych ocen. I tu m.in.
istotną rolę odgrywa dobra metodyka oceny
oraz kompetencje zespołu nadzorującego i ko-
ordynującego cały proces oceny ryzyka. Me-
todyka nie może pozostawiać zbyt dużego
marginesu swobody oceny, natomiast dedy-
kowany zespół czuwa nad kompletnością
i spójnością ocen.

Ostatnim elementem oceny wiarygod-
ności i skuteczności całego procesu zarzą-

dzania ryzykiem jest audyt wewnętrzny, bę-
dący źródłem informacji umożliwiających
wprowadzanie zmian i korekt, czyli dosko-
naleniem procesu zarządzania ryzykiem.

Czy warto?
Istnieje bardzo dużo zagrożeń utrud-

niających uzyskanie wiarygodnych wyników
oceny ryzyka, ale przy odrobinie zaangażo-
wania, popartego wiedzą i umiejętnościami,
potencjalne korzyści z zarządzania ryzykiem
będą stanowić istotną wartość dodaną dla or-
ganizacji. Oceniając ryzyka, kierownictwo ma
szansę poznać słabe i mocne obszary firmy,
którą zarządza, co może (powinno) przeło-
żyć się na podejmowanie decyzji operacyjnych
i strategicznych. 

Waldemar Gełzakowski, 
konsultant, audytor i trener 

w Centrum Doskonalenia Zarządzania
Meritum Sp. z o.o.

Model zarządzania ryzykiem

Zapraszamy do odwiedzenia nowego portalu 
www.isocertyfikacja.pl., dzięki któremu: 

� wybierzesz najlepszą jednostkę certyfikującą,
� dowiesz się o organizowanych seminariach i konferencjach 

z dziedziny jakości,
� sprawdzisz kto ma certyfikat i pochwalisz się swoim,
� kupisz czasopisma i literaturę jakościową,
� zawsze będziesz na bieżąco.



Jerzy Bojanowicz

Jak wykazują badania przeprowadzone
przez Europejską Fundację Poprawy
Warunków Pracy w siedmiu krajach
Unii Europejskiej, największy wpływ na

funkcjonowanie przedsiębiorstw w obszarze
bezpieczeństwa i higieny pracy mają uregu-
lowania prawne. Z drugiej strony, coraz czę-
ściej działania na rzecz poprawy warun-
ków pracy podejmowane są także z myślą
o zwiększeniu wydajności i poprawie jakości
produkcji, stworzeniu pozytywnego wize-
runku zakładu pracy i zwiększeniu zaanga-
żowania pracowników. Właściciele (zarządy)
mają również coraz większą świadomość
związku strat powodowanych wypadkami
i absencją chorobową z warunkami środo-
wiska pracy.

Uregulowania prawne to m.in. System Za-
rządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
według normy PN-N-18001:2004, której
pierwsza edycja w Polsce pojawiła się w 1999
roku, a w 2004 roku znowelizowana została
przez Polski Komitet Normalizacyjny.

Warto tu dodać, że najczęściej spotyka-
nym odpowiednikiem międzynarodowym

polskiej normy jest OHSAS 18001:1999
(Occupational health and safety management
systems), którego specyfikacja została opu-
blikowana nieco później niż nasza! Obie nor-
my są prawie identyczne i wdrożenie syste-
mu według jednej, jest niemal tożsame z wdro-
żeniem drugiej.

Natomiast trzeba wyraźnie zaznaczyć, że
PN-N-18001:2004 jest polską normą a nie
ISO, choć Międzynarodowa Organizacja
Normalizacyjna (International Organiza-
tion for Standardization, ISO) próbowała
opracować międzynarodowy standard ISO
18001. Istotne różnice w prawodawstwie w za-
kresie BHP w różnych krajach Europy (to, co
w jednym jest dobrowolne, w innym jest ob-
ligatoryjne) sprawiły, że kolejne próby za-
kończyły się niepowodzeniem.

System zarządzania BHP zgodny z PN
18001 jest rzadko certyfikowanym systemem

zarządzania w Polsce. Polskie Centrum Ba-
dań i Certyfikacji SA, lider wśród jednostek
certyfikujących systemy zarządzania, w 2011
roku certyfikowało 218 systemów zarządza-
nia, z których najbardziej popularnym było
ISO 9001. Miał on 37,2-proc. udział w ogól-
nej liczbie wydanych certyfikatów. Jedno-
cześnie wiele firm już ma bądź wdraża zin-
tegrowany system zarządzania, który składa
się z podsystemów: zarządzania jakością, za-
rządzania środowiskowego i systemu zarzą-
dzania bezpieczeństwem i higieną pracy,
które ze sobą współdziałają.

– Przedsiębiorstwa powinny doskonalić
zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pra-
cy zarówno w trosce o swoich pracowników,
jak i wyniki ekonomiczne i pozycję na rynku.
Skuteczne zarządzanie bezpieczeństwem i hi-
gieną pracy pomaga nie tylko w spełnieniu wy-
magań obowiązującego prawa, ale także: za-
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W trosce o pracowników
Chyba każdy rozpoczynający nową pracę przeszedł szkolenie z zakresu bezpieczeństwa
i higieny pracy (BHP), a przynajmniej podpisał dokument, że takowe odbył
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pewnia właściwą ochronę bezpieczeństwa
i zdrowia pracowników, wpływa na ograni-
czenie strat związanych z wypadkami przy
pracy, chorobami związanymi z pracą i nie-
właściwymi warunkami pracy, a także na
wzrost jakości i wydajności pracy oraz po-
zytywny wizerunek przedsiębiorstwa, wspie-
ra uczenie się i innowacyjność, zapewnia wła-
ściwe i odpowiedzialne zarządzanie ryzykiem
związanym z istniejącymi w przedsiębiorstwie
zagrożeniami, ułatwia pracownikom zrozu-
mienie zagrożeń i konieczności stosowania
właściwych środków ochrony – napisano na
stronie Centralnego Instytut Ochrony Pra-
cy – Państwowego Instytutu Badawczego, któ-
ry także certyfikuje systemy zarządzania,
w tym bezpieczeństwem i higieną pracy
(PN-N-18001:2004).

W powszechnym przekonaniu system
zarządzania BHP jest narzędziem ułatwia-
jącym przedsiębiorstwu spełnienie wymagań
obowiązującego prawa i zapewnienie wła-
ściwej ochrony bezpieczeństwa i zdrowia pra-
cowników, ale... Wdrażając system zarzą-
dzania BHP należy pamiętać, że podsta-
wowe zasady zarządzania bezpieczeństwem
i higieną pracy wynikają z wymagań prawa,
a system zarządzania może być narzę-
dziem, ułatwiającym ich realizację. Sku-
teczność funkcjonowania systemu zarzą-
dzania BHP zależy przede wszystkim od
ludzi go tworzących i w nim pracujących,
a w szczególności od zaangażowania naj-
wyższego kierownictwa i wszystkich pra-
cowników. System zarządzania, który nie
aktywizuje wszystkich pracowników i nie
wpływa pozytywnie na zmiany kultury bez-
pieczeństwa i higieny pracy, będzie miał
niewielki wpływ na poprawę stanu bhp
w przedsiębiorstwie, a tym samym na bez-
pieczeństwo zatrudnionych w nim pracow-
ników czy klientów.

– W kontrolowanych zakładach zlikwi-
dowano bezpośrednie zagrożenia dla życia
i zdrowia prawie 64 tys. pracowników – oce-
nia Anna Tomczyk, Główny Inspektor Pra-
cy, w sprawozdaniu z działalności kontrole-
rów Państwowej Inspekcji Pracy w 2011
roku.

W roku 2011 inspektorzy pracy zbadali
okoliczności i przyczyny 2370 wypadków przy
pracy (w 2010 roku – 2251). W zdarzeniach
tych poszkodowanych zostało 2740 osób
(2768), z których 432 poniosły śmierć (528),
a 883 doznały ciężkich obrażeń ciała (898).
Wśród poszkodowanych w wypadkach przy
pracy, które były przedmiotem analiz PIP, 89,2
proc. stanowili pracownicy (pozostałe oso-
by wykonywały pracę na innej podstawie niż
stosunek pracy). Z tych danych wynika, że
choć w 2011 roku liczba wypadków – w po-
równaniu z 2010 rokiem – wzrosła o 5,3 proc.,
to zmalała liczba poszkodowanych, a zwłasz-
cza tych, które poniosły śmierć.

Warto dodać, że w ubiegłym roku w zba-
danych przez PIP wypadkach zostało po-

szkodowanych 1141 osób o stażu pracy w za-
kładzie krótszym niż 1 rok (41,6 proc. ogó-
łu poszkodowanych). Wśród nich 369 po-
szkodowanych miało staż pracy do 7 dni (82
spośród nich poniosły śmierć, a 140 dozna-
ło ciężkich obrażeń ciała).

Pozostając przy tej smutnej statystyce
PIP to najwięcej wypadków przy pracy było
z udziałem mechaników maszyn i urządzeń
(17), elektryków (20), robotników budowla-
nych robót wykończeniowych i pokrewnych
(36), kierowców pojazdów (43), robotników
budowlanych robót stanu surowego i po-
krewnych (44) i robotników pomocniczych
w górnictwie i budownictwie (47). Natomiast
jeśli chodzi o lokalizację, to wypadki miały
miejsce m.in. w powietrzu, na wysokości, wy-
łączając place budowy (33), placówkach
ochrony zdrowia (35), biurach, placówkach
naukowych i szkołach, zakładach usługowych
(137), miejscach i środkach komunikacji
publicznej (309), na terenie budowy, w ka-
mieniołomach i kopalni odkrywkowej (759)
oraz w miejscach produkcji przemysłowej
(1049).

W CIOP-PIB zrealizowano projekt do-
tyczący analizy wpływu systemu zarządzania
na poziom bezpieczeństwa pracy w pol-
skich przedsiębiorstwach, którego podsta-
wowym celem było zbadanie zależności mię-
dzy funkcjonującym w przedsiębiorstwie sys-
temem zarządzania bezpieczeństwem i hi-
gieną pracy (BHP), a poziomem bezpie-
czeństwa i wskazanie rozwiązań mających de-
cydujący wpływ na skuteczne wdrożenie sys-
temu zarządzania BHP, zgodnego z wyma-
ganiami polskiej normy PN-N-18001.

Badania systemów zarządzania bezpie-
czeństwem i higieną pracy i poziomu bez-
pieczeństwa i higieny pracy przeprowadzo-
no w 71 przedsiębiorstwach różnej wielkości,
należących do różnych działalności. Stwier-
dzono, iż w dużym stopniu spełniają one wy-
magania normy PN-N-18001. W grupach ba-
danych przedsiębiorstw należących do tej sa-
mej działalności (hutnictwo, pozostała dzia-
łalność produkcyjna oraz działalność usłu-
gowa i handlowa) stwierdzono istnienie
związku między oceną zgodności systemu za-
rządzania BHP z wymaganiami normy
PN-N-18001, a wskaźnikami wypadkowości,
na przykład wskaźniki wypadków w przed-
siębiorstwach przemysłu hutniczego, w któ-
rych system zarządzania bezpieczeństwem
i higieną pracy jest w znacznym stopniu zgod-
ny z normą PN-N-18001, były ponad trzy-
krotnie mniejsze niż w tych przedsiębior-
stwach, których funkcjonowanie w zakresie
BHP było nastawione przede wszystkim na
spełnienie wymagań obowiązujących prze-
pisów. Natomiast w przedsiębiorstwach re-
prezentujących działalność usługową i han-
dlową, które charakteryzują się wysoka oce-
ną systemu zarządzania BHP, wskaźniki
wypadków były o około 30 proc. niższe niż
w przedsiębiorstw handlowych i usługo-

wych, w których zgodność systemu zarzą-
dzania BHP z polską normą została oceniona
nisko.

Czy wdrażanie takiego systemu się opła-
ca? „Pracodawca jest obowiązany chronić
zdrowie i życie pracowników poprzez za-
pewnienie bezpiecznych i higienicznych wa-
runków pracy przy odpowiednim wykorzy-
staniu osiągnięć nauki i techniki” (Kodeks pra-
cy art. 207 § 2) to swoiste motto Forum Li-
derów Bezpiecznej Pracy. Należy do niego 101
przedsiębiorstw i instytucji, które aktywnie
współdziałają z CIOP-PIB na rzecz popra-
wy warunków pracy, czyli przedsiębiorstwa le-
gitymujące się wymiernymi osiągnięciami
w kształtowaniu bezpiecznych i ergono-
micznych warunków pracy oraz instytucje
działające na rzecz bezpieczeństwa pracy
i ochrony zdrowia.

Nadal jednak pokutuje przekonanie, że
zapewnienie pracownikom ochrony zgodnej
z wymaganiami obowiązujących przepi-
sów i poprawa warunków pracy nie daje
przedsiębiorstwom wymiernych korzyści,
natomiast są to dla nich przede wszystkim
dodatkowe nakłady finansowe. Ale – jak
można przeczytać na stronie CIOP-POB Za-
rządzanie BHP – wynika to z faktu, iż kosz-
ty działań profilaktycznych łączone są
przede wszystkim z korzyściami dla pra-
cowników i instytucji ubezpieczeniowych, na-
tomiast w koszty związane z niewłaściwymi
warunkami pracy i wynikające z ich zmiany
korzyści na ogół nie są w przedsiębior-
stwach obliczane. Dlatego w procesie za-
rządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
konieczne jest uwzględnienie analizy kosz-
tów i korzyści. A w niej powinny być
uwzględniane wszystkie podstawowe skład-
niki kosztów, których wyodrębnienie jest czę-
sto trudne. Niemniej można je podzielić na
trzy kategorie: koszty ubezpieczenia wy-
padkowego, koszty powstające w wyniku wy-
padków przy pracy i chorób zawodowych
oraz będące wynikiem uciążliwości związa-
nych z nieergonomicznym zaprojektowaniem
pracy.

Jednym ze składników tych kosztów
może też być np. utworzenie etatów dedy-
kowanych wdrażaniu i dokumentowaniu
systemu zarządzania bezpieczeństwem i hi-
gieną pracy według normy PN-N-18001
oraz normy OHSAS 18001. PCBC SA pro-
wadzi zakończone egzaminem szkolenia asy-
stentów systemu zarządzania bezpieczeń-
stwem i higieną pracy, pełnomocników, au-
ditorów wewnętrznych i menedżerów syste-
mu oraz audytorów systemu zarządzania bez-
pieczeństwem i higieną pracy.

Zapomina się jednak, że system zarzą-
dzania bezpieczeństwem i higieną pracy to
równocześnie zarządzanie czynnikami ryzy-
ka w celu zmniejszenia liczby wypadków, za-
pewnienia zgodności z przepisami i zwięk-
szenia efektywności działań przedsiębior-
stwa (zakładu). �



W każdej branży panuje konkurencja,
a ta wiąże się z koniecznością wyboru w ob-
rębie danego asortymentu. Co sprawia, że
winda windzie nierówna i daje przewagę
dźwigom państwa firmy? Jakie czynniki są
kluczowym atutem producenta dźwigów: do-
świadczenie, wiedza techniczna, komplek-
sowość oferty?

– Spółka największe sukcesy odnosi
w usługach modernizacyjnych i w tym seg-
mencie rynku jest liderem. Sądzę, że kluczo-
wym czynnikiem skłaniającym klientów do
wyboru naszej firmy, oprócz jakości urządzeń
i konkurencyjnej ceny, jest partnerska współ-
praca, która zaczyna się już na wstępnym eta-
pie inwestycji. Dzięki doradztwu w zakresie
doboru optymalnych rozwiązań, w zależno-
ści od warunków budowlanych i możliwości
finansowych, klient otrzymuje windę na mia-
rę swoich potrzeb, a nie międzynarodowy
standard. Ponadto zapewniamy wieloletnią
obsługę serwisową, w ramach której nie za-
mykamy drogi innym firmom, ponieważ nie
stosujemy żadnych kodów dostępu, natomiast
części zamienne do naszych wind są dostępne
na wolnym rynku.

Jak ważny dla odbiorcy jest fakt, iż
oferują państwo usługi serwisowe oraz kon-
serwacyjne i jakie jest zapotrzebowanie na
tę część oferty?

– Ponad 20-letnie doświadczenie w usłu-
gach serwisowych pozwala nam budować
windy odporne na uszkodzenia i działające
bezawaryjnie, ponieważ znamy najbardziej za-
wodne elementy tych urządzeń i skutecznie
je eliminujemy. Często klienci wybierają fir-
mę świadczącą kompleksowe usługi, moty-
wując to tym, że w interesie takiej firmy leży
zainstalowanie niezawodnych urządzeń, aby
wyeliminować późniejsze problemy eksplo-
atacyjne.

Jak można zwiększać bezpieczeństwo
użytkowników wind i poprawiać jakość,
aby wykraczała ona poza niezbędne mini-
mum zgodności z normami?

– Wszystkie nowo instalowane lub mo-
dernizowane windy muszą spełniać wyma-
gania zawarte w Dyrektywie dźwigowej
95/16/WE i normach z nią zharmonizowa-
nych. Komisja Europejska systematycznie
wydaje coraz to nowe normy w celu popra-
wy bezpieczeństwa użytkowników, czego do-
brym przykładem jest norma obowiązująca od
stycznia 2012 roku dotycząca zabezpieczenia

„ucieczki” kabiny przy załadunku. gdy np. nie-
rozważna osoba do kabiny dźwigu o nośno-
ści 500 kg załaduje dużo większy ciężar. Nie-
zależnie od ostrych wymagań norm wyposa-
żamy nasze windy w dodatkowe urządzenia
zwiększające bezpieczeństwo pasażerów,
m.in.: kurtyny świetlne w drzwiach, kamery do
monitoringu, system zapewniający automa-
tyczną łączność z serwisem w przypadkach
utknięcia kabiny między przystankami.

Jaki stan reprezentują dźwigi, z który-
mi ma pan do czynienia przy okazji usług
modernizacyjnych i konserwacyjnych i jak
przedstawia się podejście zarządców nieru-
chomości do spraw zapewnienia mieszkań-
com bezpieczeństwa poprzez zakup i wy-
mianę dźwigów?

– Windy zainstalowane przed 1994 ro-
kiem nie posiadały takich zabezpieczeń, ja-
kimi dysponują dźwigi produkowane współ-
cześnie. Do największych mankamentów
należą: brak drzwi w kabinie oraz kontroli
zamków bezpieczeństwa w drzwiach szybo-
wych. W takich windach dochodzi do groź-
nych wypadków. Aby zmniejszyć ryzyko za-

grożeń, należy wyposażyć je w odpowiednie
urządzenia lub wymienić na nowe. Jednak
z usuwaniem tych zagrożeń bywa różnie i zda-
rza się, że dopiero zatrzymanie winy decyzją
Urzędu Dozoru Technicznego zmusza za-
rządców do działania. Na ogół właścicie-
le wind przystępują do ich modernizacji
w ostatniej kolejności – po naprawach da-
chów, ociepleniu ścian, wymianie instalacji itp.
Jest to zjawisko bardzo niepokojące i świad-
czy o braku świadomości istniejących za-
grożeń w starych windach. Próbujemy temu
zaradzić, dokonując na podstawie normy
EN/PN 13015 oceny występujących ryzyk,
którą dostarczmy właścicielowi windy. Skut-
kuje to tym, że osoby odpowiedzialne za eks-
ploatację wind, świadome zagrożeń, biorą na
siebie odpowiedzialność za ewentualne wy-
padki, jeśli nie podjęły żadnych działań zmie-
rzających przynajmniej do ich zminimalizo-
wania.

Rozmawiała Magdalena Szczygielska

www.winda.com.pl
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Stawiamy 
na bezpieczeństwo
Rozmowa z Tadeuszem Trudnowskim, prezesem firmy Winda-Warszawa Sp. z o.o.
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Azoty Tarnów są obecnie jedną z naj-
większych firm chemicznych w Pol-
sce. Wraz ze spółkami zależnymi
przedsiębiorstwo tworzy największą

Grupę Kapitałową sektora Wielkiej Syntezy

Chemicznej, zatrudniającą blisko 8700 osób,
oraz posiada najwyższe kompetencje w za-
kresie nawozów mineralnych, tworzyw kon-
strukcyjnych, alkoholi OXO, plastyfikato-
rów oraz pigmentów.

W 2011 roku spółka, która daje swoim
akcjonariuszom sukcesywnie wzrost warto-
ści notowanych na GPW akcji, osiągnęła
przychody w wysokości 5,3 mld PLN, sta-
nowiące 4,5 proc. przychodów polskiego

85 lat Azotów Tarnów
Azoty Tarnów to jedna z najbardziej rozpoznawalnych i uznanych europejskich marek
branży chemicznej. Od 2008 roku Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach SA 
notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W 2012 roku firma 
po raz kolejny znalazła się w elitarnym gronie spółek giełdowych wchodzących 
w skład portfela RESPECT Index, który wyłania spółki atrakcyjne pod względem 
inwestycyjnym oraz zarządzane w odpowiedzialny i zrównoważony sposób
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Grupa Azoty – największą grupą chemiczną w Polsce
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przemysłu chemicznego, oraz zysk netto
w wysokości 499 mln zł. Na koniec 2011 ro-
ku kapitał własny Grupy wyniósł 3,1 mld zł.
W stosunku do 2000 roku przychody wzro-
sły zatem ponad 5-krotnie, kapitał własny bli-
sko 7-krotnie, a zysk netto 35-krotnie. Obec-
nie Grupa Kapitałowa Azoty Tarnów jest naj-
większym w Polsce producentem nawozów
mineralnych, kaprolaktamu, tworzyw kon-
strukcyjnych i plastyfikatorów oraz jedynym
w Polsce producentem alkoholi OXO i bie-
li tytanowej. W skali europejskiej firma zaj-
muje 3. pozycję wśród producentów nawo-
zów mineralnych, 2. pozycję wśród produ-
centów nawozów wieloskładnikowych, 4. po-
zycję wśród producentów plastyfikatorów
oraz 5. pozycję wśród zintegrowanych pro-
ducentów poliamidów. Największy, około
4-krotny przyrost zdolności produkcyjnych
uzyskano w sektorach nawozów mineral-
nych, amoniaku oraz tworzyw konstrukcyj-
nych. Nie zmienił się natomiast w sposób
istotny poziom dywersyfikacji produktowej
firmy.

Wyjątkowa historia
12 marca 1927 roku na posiedzeniu rzą-

du RP zapadła decyzja o budowie nowo-
czesnej fabryki azotowej pod Tarnowem.
5 maja 1927 roku ruszyły prace budowlane
w pierwszej kolejności skupione na utworze-
niu drogi, bocznicy kolejowej i osiedla miesz-
kaniowego. W sierpniu 1927 roku infrastruk-
turę budowało 900 osób. Rok później ruszy-
ła budowa hal produkcyjnych, przy której pra-
cowało 6 tys. ludzi. Dwa lata po wbiciu
pierwszej łopaty fabryka ruszyła pełną parą.
Już na początku zatrudnienie znalazło w niej
1800 robotników oraz 400 pracowników nad-
zoru technicznego i administracyjnego.

Budowa tak potężnego zakładu nie by-
łaby możliwa, gdyby nie upór prezydenta RP
Ignacego Mościckiego, który jako badacz
i naukowiec był zwolennikiem wybudowa-
nia nowoczesnej fabryki azotowej. To on za-
inspirował Eugeniusza Kwiatkowskiego do
pracy w przemyśle chemicznym. 1 lutego
1931 roku Kwiatkowski został dyrektorem
naczelnym Państwowej Fabryki Związków
Azotowych w Mościcach. Gdy w paździer-
niku 1935 roku Kwiatkowski otrzymał no-
minację na wicepremiera, kolejnym dyrek-
torem fabryki został Czesław Benedek.
W 1937 roku roczna produkcja fabryki wy-
niosła około 82 tys. ton nawozów sztucznych
i 1800 ton chloru. Fabryka zatrudniała 1928
osób, a rok później – już 3272 pracowników.
Zakłady nie mogły nadążyć z realizacją
zamówień.

Dynamiczny rozwój i przekształcenia
Na przestrzeni lat fabryka była wielo-

krotnie rozbudowywana i modernizowana.
W 1991 roku przedsiębiorstwo zostało prze-
kształcone w Spółkę Skarbu Państwa, a na-
stępnie kilkakrotnie poddane nieudanym

próbom prywatyzacji. W latach 2008 i 2011
Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach SA
przeprowadziły na GPW w Warszawie emi-
sje dwóch nowych serii akcji, pozyskując ka-
pitał na finansowanie zarówno rozwoju we-
wnętrznego, jak i akwizycji.

Grupa Kapitałowa Azoty Tarnów w jej ak-
tualnym kształcie powstała w wyniku prze-
prowadzonego przez spółkę dominującą
procesu częściowej konsolidacji tzw. sektora
Wielkiej Syntezy Chemicznej. Najważniej-
szymi podmiotami wchodzącymi w skład
Grupy są: Zakłady Azotowe w Tarnowie-
Mościcach SA, ZAK SA, Zakłady Chemicz-
ne „Police” SA, ATT Polymers GmbH.
W skład Grupy wchodzi również szereg
mniejszych spółek otoczenia produkcyjnego
i logistycznego, głównie o charakterze usłu-
gowym.

Działalność Grupy koncentruje się ak-
tualnie na trzech obszarach produktowych:
nawozach mineralnych azotowych i wielo-
składnikowych, tworzywach konstrukcyj-
nych, chemikaliach organicznych i nieorga-
nicznych. Grupa wytwarza głównie na wła-
sne potrzeby energię elektryczną, energię
cieplną oraz inne media energetyczne ko-
nieczne do prowadzenia procesów techno-
logicznych. Z geograficznego punktu wi-
dzenia Grupa ma zasięg globalny. Instalacje
produkcyjne Grupy są zlokalizowane w Tar-
nowie, Kędzierzynie, Policach oraz w Guben
w Niemczech, a wytwarzane tam produkty
trafiają na rynki w 60 krajach, na terenie: Eu-
ropy, Azji, Ameryki Północnej i Południowej
oraz Afryki.

Z uwagi na poziom zatrudnienia, reali-
zowanych inwestycji oraz odprowadzanych
podatków, spółki wchodzące w skład Grupy
odgrywają znaczącą rolę w rozwoju mate-
rialnym i cywilizacyjnym swoich regionów. Są

one postrzegane przez społeczności lokalne
nie tylko jako organizacje komercyjne, ale rów-
nież jako partnerzy w rozwiązywaniu naj-
ważniejszych problemów społecznych.

Skuteczna strategia na przyszłość
Podstawowa koncepcja rozwoju spółki

zakłada koncentrację zasobów firmy w trzech
obszarach jej domeny: nawozach mineral-
nych, chemikaliach oraz tworzywach kon-
strukcyjnych. Z finansowego punktu widze-
nia celem nadrzędnym pozostanie wzrost war-
tości firmy i zapewnienie akcjonariuszom jed-
nej z najwyższych w branży stopy zwrotu po-
wierzonego kapitału.

W warunkach trwającego procesu kon-
solidacji aktywów w europejskim sektorze na-
wozowym w najbliższych latach dużym wy-
zwaniem dla Azotów Tarnów będzie utrzy-
manie pozycji jednego z trzech najwięk-
szych producentów w tym sektorze. Prze-
prowadzone w latach 2010–2012 trzy duże
akwizycje wymagają kontynuacji działań
prowadzących do pogłębienia integracji
między poszczególnymi podmiotami Grupy.
Wyzwaniem o kluczowym znaczeniu dla efek-
tywności funkcjonowania Azotów Tarnów bę-
dzie doskonalenie skutecznego zintegrowa-
nego systemu zarządzania korporacyjnego,
obejmującego: sprzedaż, marketing, zarzą-
dzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie re-
lacjami z otoczeniem, zakupy, produkcję, fi-
nanse oraz rozwój i inwestycje. Jednym
z priorytetów inwestycyjnych Grupy będzie
m.in. zmniejszenie wrażliwości na koszty
energii poprzez poprawę efektywności ener-
getycznej stosowanych technologii oraz roz-
szerzanie oferowanego asortymentu o pro-
dukty mniej energochłonne.

www.azoty.tarnow.pl

Warsztat mechaniczny PFZA, lata 30. XX wieku 



Stabilne funkcjonowanie organizacji
to możliwość zarabiania pieniędzy,
ale i gwarancja stabilności dla klien-
tów i kontrahentów. Organizacje

uświadamiające sobie potencjalne konse-
kwencje przerw w działaniu próbują się przy-
gotować na takie sytuacje. Pierwszą oznaką
myślenia o ciągłości działania jest opraco-
wanie Planów Ciągłości Działania (PCD) dla
organizacji albo DRP (Disaster Recovery
Plan) dla infrastruktury informatycznej. Po
opracowaniu planów bardziej świadome i za-
angażowane w zagadnienia ciągłości działania
organizacje testują te plany, przeprowadza-
ją symulacje i ćwiczenia. Testowanie zazwy-
czaj obejmuje przeglądy planów, czasami or-
ganizowane są ćwiczenia wybranych frag-
mentów planów, sporadycznie symulowane
jest uruchomienie całego planu. Po testach
wyciągane są wnioski, plany są aktualizowane
i cykl zaczyna się od nowa. Kierownictwo jest
przekonane, że ich organizacja jest odporna
na zakłócenia (mają przetestowane plany!)
i w związku z tym mogą zająć się kolejnymi
wyzwaniami. Czy rzeczywiście tak jest…?

Gdzie możemy stracić?
Jeżeli organizacja zamierza poważnie po-

traktować kwestie ciągłości działania, to jej
pierwszym krokiem powinno być ustalenie ob-
szarów, których przerwanie spowoduje wy-
stąpienie największych strat. Obszarami tymi
mogą być procesy, produkty lub usługi świad-
czone przez organizację.

Do tego celu służy analiza wpływu na
biznes (BIA – Business Impact Analysis).
Podczas BIA identyfikowane są procesy
oraz straty (finansowe i inne), jakie spowo-
duje przerwanie tych procesów, w zależno-
ści od czasu trwania przerwy. Efektem BIA
jest uszeregowanie analizowanych procesów
według strat, jakie mogą mieć miejsce po wy-
stąpieniu zakłócenia. Następnie kierownic-
two podejmuje decyzję, jaki poziom strat jest
w stanie zaakceptować, co prowadzi do wy-
znaczenia MTPD (Maksymalny Tolerowa-
ny Czas Trwania Zakłócenia – Maximum To-
lerable Period of Disruption) dla każdego
z analizowanych procesów. W ten sposób
identyfikowane są kluczowe procesy dla
organizacji, czyli procesy, których przerwa-
nie wiąże się z ponoszeniem największych
strat. 

Co powoduje zakłócenia? 
Dla kluczowych procesów należy ustalić,

co może doprowadzić do ich przerwania. Naj-
lepszą ochroną przed zakłóceniem jest wy-
eliminowanie możliwości jego wystąpienia.
Analiza ryzyka umożliwia wskazanie ryzyk dla
ciągłości działania. Znając ryzyka, organizacja
może je minimalizować poprzez zastosowa-
nie zabezpieczeń, transfer ryzyka, unikanie go
lub jego akceptację.

Co dalej?
Na podstawie wyników BIA (kluczowe

procesy) oraz analizy ryzyka (zagrożenia)
ustalana jest Strategia Ciągłości Działania,
czyli podejście organizacji, które zapewni
wznowienie działania i utrzymanie jej ciągłości
w razie zakłócenia działalności. Strategia
wskazuje strategiczne oczekiwania, które
muszą zostać spełnione – mogą one obej-
mować na przykład konieczność posiadania
centrum zapasowego lub konieczność za-
pewnienia działania minimum 1 oddziału na
województwo itp.

Plany ciągłości działania
Dopiero teraz organizacja może przy-

stąpić do opracowania planów ciągłości
działania, które zapewnią wznowienie klu-

czowych procesów (BIA) zgodnie z wy-
znaczonymi przez Strategię ramami dzia-
łania.

Opracowanie Planów Ciągłości Dzia-
łania stanowi uwieńczenie procesu tworzenia
odporności organizacji na zakłócenia. Pla-
ny, których przygotowanie nie zostało po-
przedzone analizą BIA oraz analizą ryzyka,
mogą nie być adekwatne do rzeczywistych
zagrożeń, a więc być nieskuteczne. Osob-
nym tematem jest kwestia wdrożenia pla-
nów, uświadomienie pracowników, współ-
pracowników i innych stron zainteresowa-
nych.

Opisane zasady postępowania bazują na
wymaganiach najnowszego standardu ISO
dotyczącego zarządzania ciągłością działa-
nia ISO 22301:2012, który zastąpił normę BS
25999-2:2007. Organizacje, które w ten spo-
sób budują swoją odporność na zakłócenia,
mogą śmiało powiedzieć, że zarządzają cią-
głością działania. 

Waldemar Gełzakowski
Konsultant, audytor i trener 

w Centrum Doskonalenia Zarządzania
Meritum Sp. z o.o.

www.centrum-doskonalenia.pl
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Plan ciągłości działania
– to nie wystarczy!
Twoja firma opracowała plany ciągłości działania? To wcale nie musi oznaczać, 
że jesteś przygotowany na przerwanie działalności!

ŚWIATOWY DZIEŃ JAKOŚCI

Proces tworzenia odporności organizacji na zakłócenia

� � �
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Najlepszą ochroną przed zakłóceniem jest 
wyeliminowanie możliwości jego wystąpienia
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Celem Państwowego Gospodar-
stwa Leśnego Lasy Państwowe jest
zapewnienie trwałości i ciągłości
użytkowania lasów, ich po-

wszechna ochrona, powiększanie zasobów le-
śnych i zrównoważone wykorzystanie wszyst-
kich funkcji lasów w Polsce. Organizacja już
od 88 lat skutecznie realizuje swoją misję.

Z każdym rokiem lasów w Polsce przy-
bywa. „Krajowy program zwiększania lesi-
stości” zakłada wzrost lesistości Polski do 30
proc. w 2020 roku i do 33 proc. w roku 2050.
Dziś z lesistością powyżej 29 proc. jesteśmy
w europejskiej czołówce.

Lasy porastają 1/3 powierzchni Mało-
polski. Połowa, czyli około 171 tys. ha nale-
ży do Skarbu Państwa. Odpowiedzialność za
nie spoczywa na Regionalnej Dyrekcji Lasów
Państwowych w Krakowie i 16 nadleśnic-
twach. Blisko 168 tys. ha małopolskich lasów
należy do innych właścicieli. Nadzór nad nimi
pełnią starostowie.

90 proc. lasów położonych w Małopol-
sce pełni funkcje wodochronne, glebochron-
ne, uzdrowiskowo-klimatyczne i krajobra-
zowe. Obszary chronione NATURA 2000 zaj-
mują około 50 proc. powierzchni lasów
RDLP w Krakowie, czyli prawie 82 tys. ha.

Drewno – podstawowy produkt gospo-
darki leśnej – jest naturalnym i jedynym su-
rowcem w pełni odnawialnym, a jednocześnie
będącym źródłem energii. Z lasu czerpiemy
również zwierzynę, owoce leśne, miód, grzy-
by, zioła i inne części runa leśnego. Lasy są też

wielkim rezerwuarem wodnym. Jeden hektar
lasu liściastego zatrzymuje, a następnie oddaje
do środowiska 50 m sześć. wody. Na terenie
RDLP w Krakowie realizowane są dwa naj-
większe w skali europejskiej przedsięwzięcia
służące zwiększeniu możliwości retencyjnych
w terenach nizinnych i górskich. Budowane
obiekty zabezpieczą region przed skutkami
drastycznych anomalii klimatycznych.

Lasy w Polsce są otwarte dla obywateli,
a leśnicy zawsze gotowi udzielić pomocy. Każ-
dego roku z zajęć edukacji leśnej prowadzo-
nych przez małopolskich leśników korzysta
ponad 100 tys. ludzi, przede wszystkim dzie-
ci i młodzież. Promocji trwale zrównoważo-
nej gospodarki leśnej, ochrony zasobów
przyrody oraz rozwojowi badań naukowych
służą Leśne Kompleksy Promocyjne „Lasy
Beskidu Sądeckiego” i „Puszcza Niepoło-
micka”.

www.krakow.lasy.gov.pl

Lasy dla życia
O dobrym gospodarowaniu w małopolskich lasach zaświadczają certyfikaty PEFC i FSC
potwierdzające, że gospodarka leśna jest prowadzona racjonalnie, przez właściwie
przygotowanych specjalistów, w poszanowaniu interesów lokalnych społeczności

Magiczne zakątki małopolskich lasów

Fot. MICHAŁ GŁOWACZ

Instytutu Techniki Budowlanej prowadzi w obszarze budownic-
twa certyfikację:
• wyrobów budowlanych
• zakładowej kontroli produkcji
• zakładowej kontroli produkcji betonu towarowego wraz 

z oceną jakości (wg PN-EN 206-1)
• systemów zarządzania:
� jakością na zgodność z PN-EN ISO 9001
� środowiskiem na zgodność z PN-EN ISO 14001
� BHP na zgodność z PN-N-18001

• kompetencji personelu
• usług, m.in.: w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest,
a także
• zgodności wyrobów z kryteriami technicznymi ITB:
� na znak ekologiczny EKO-ITB
� na znak jakości cieplnej CQ-ITB oraz C+Q-ITB
� na znak jakości akustycznej AQ-ITB
� na znak jakości Q-ITB

Instytut Techniki Budowlanej jest:
• jednostką notyfikowaną (nr 1488) Komisji Europejskiej i krajom 

członkowskim do oceny zgodności w ramach dyrektywy Wyroby 
budowlane 89/106/WE

• akredytowany przez Polskie Centrum Akredytacji jako:
� jednostka certyfikująca wyroby (nr akredytacji AC 020)
� jednostka certyfikująca systemy zarządzania jakością 

(nr akredytacji AC 072)

Instytut Techniki Budowlanej rozwija programy:
• certyfikacji wyrobów budowlanych
• certyfikacji środowiskowej obiektów budowlanych
• certyfikacji aspektów ekologicznych produkcji wyrobów budowlanych
• weryfikacji deklaracji środowiskowych

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych producentów, zrzeszenia
producentów oraz stowarzyszenia i organizacje związane z branżą bu-
dowlaną do współpracy.

Instytut Techniki Budowlanej 
Zakład Certyfikacji

00-611 Warszawa, ul. Filtrowa 1, tel.: 22 57 96 167 (168),
certyfikacja@itb.pl, www.itb.pl



Michał Tabaka

Pierwsze lata polskiej demokracji
i uwolnienie od państwowych ka-
gańców gospodarki oznaczało
przede wszystkim zmianę perspek-

tyw i priorytetów. I chociaż od tego czasu mi-
nęło ponad 20 lat i zmieniła się rzeczywistość,
to niezmiennie – w sferze gospodarki – na
pierwszym miejscu jest zadowolenie klienta
powiązane z zyskiem producenta.

Gdy w kraju nad Wisłą pojawiły się
pierwsze firmy certyfikujące, wprowadzające
systemy zarządzania, początkowo, w więk-
szości przypadków (lecz nie we wszystkich,
by generalizowaniem nikogo nie urazić) sam
certyfikat ISO traktowany był jako coś, co nie
tyle warto mieć, ale wypada posiadać, po-
wiesić na ścianie, pochwalić się. Wszak wszy-
scy dookoła tak robią. Kolejne recertyfika-
cje, zwłaszcza w sektorze publicznym, były
i niestety dalej są traktowane co najmniej

nonszalancko. Dana instytucja wcześniej wie-
działa o przyjeździe firmy certyfikującej, na
ścianach poszczególnych biur pojawiały się
niezbędne dokumenty i deklaracje. Druga
strona też była zadowolona – były pieniądze
oraz kolejny certyfikat we własnym portfo-
lio.

Odwrotny trend
Na szczęście od kilku lat widoczny jest

trend odwrotny, co znaczy, że jakość nie jest
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Eko nadal w modzie
Polacy już wiedzą, że jakość jest w cenie, mimo że zachowują się niekiedy, 
jakby kierowała nimi jedynie chęć zysku. Dbałość o produkt, a tym samym 
o zadowolenie klienta, przestało być spychane na dalszy plan. Nawet jeżeli 
dotyczy tak delikatnej kwestii, jaką jest ochrona środowiska

ŚWIATOWY DZIEŃ JAKOŚCI
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już traktowana jako biurokratyczny obo-
wiązek, a jako wyznacznik na gęstym rynku,
wskazujący komu warto zaufać, a komu nie.
To podejście jest szczególnie widoczne w spe-
cyficznej kategorii jaką bez wątpienia jest
ochrona środowiska. Musiało jednak minąć
sporo czasu, by ludzie wreszcie zrozumieli,
iż dbałość o środowisko to nie jedynie pod-
lewanie kwiatów czy sadzenie drzew (skądi-
nąd bardzo pożyteczne działania), ale także
(niekiedy przede wszystkim) powiązanie
z przemysłem oraz – przy odpowiednim
uświadamianiu – skupienie uwagi konsu-
menta (klienta). Nie był to problem, wbrew
pozorom, jedynie Polski. Tak było na całym
świecie. I to do niedawna.

W 1992 roku w Wielkiej Brytanii wpro-
wadzono w życie pierwszy system (BS 7750;
od 1996 roku norma znana jako ISO 14001)
dotyczący zarządzania środowiskiem, jako
narzędzie samoregulacji w przemyśle. Owa
pierwsza norma była bliźniaczo podobna do
całej rodziny – wywodzącej się z ISO 9000.
Nie próżnowała w tym względzie Unia Eu-
ropejska. W 2001 roku opublikowano zwe-
ryfikowane rozporządzenie nr 761/2001 Par-
lamentu Europejskiego i Rady z  19 marca

2001 roku, dopuszczające dobrowolny udział
organizacji w systemie ekozarządzania i au-
dytu we Wspólnocie (EMAS). W później-
szych latach EMAS rósł w siłę, „zdobywa-
jąc” kolejne modyfikacje, nowelizacje i uzu-
pełnienia.

Jawne warunki
Wyjątkowe jest to, że dany podmiot,

chcąc funkcjonować zgodnie z rozporzą-
dzeniem EMAS, nie może zakładać, jakie wte-
dy zmiany nastąpią – względem przestrze-
gania zasad ochrony i dbałości o środowisko
naturalne – bowiem już na etapie zgłoszenia,
takie standardy powinny funkcjonować u nie-
go na co dzień. Warunki są jawne i klarow-
ne, a więc: przeprowadzenie przeglądu śro-
dowiskowego, biorąc pod uwagę wszystkie
aspekty środowiskowe swoich działań, wy-
robów i usług, metody ich oceny, wymagania
prawne i inne oraz istniejące praktyki i pro-
cedury zarządzania środowiskowego;
uwzględnienie wyników przeglądu wdrożenia
efektywnego systemu zarządzania środowi-
skowego; ukierunkowanie na osiąganie za-
łożeń polityki środowiskowej, zdefiniowanej

przez kierownictwo najwyższego szczebla;
przeprowadzenie wewnętrznego audytu śro-
dowiskowego oceniającego w szczególności
istniejący system zarządzania środowiskowego
oraz zgodność z polityką i programem or-
ganizacji, jak również zgodność z wymaga-
niami prawnymi i innymi dotyczącymi ochro-
ny środowiska; sporządzenie deklaracji śro-
dowiskowej, opisującej system zarządzania
środowiskiem oraz efekty działalności śro-
dowiskowej.

Co rok lepiej
Firmy zajmujące się w Polsce „środowi-

skową” certyfikacją jak jeden mąż mówią, że
pod tym względzie sytuacja w Polsce jest
z roku na rok lepsza. – Nie ma co do tego wąt-
pliwości: świadomość proekologiczna jest co-
raz większa. Z pewnością pomagają temu wy-
mogi unijne i konieczność dostosowania się
do nich. Pamiętać należy też, że polskie fir-
my, zwłaszcza te, które współpracują z du-
żymi, międzynarodowymi koncernami, nie
mają de facto wyjścia. Odpowiedni system za-
rządzania środowiskiem jest w takich przy-
padkach po prostu obowiązkowy. Zdarza się
również tak, że stosowne zapisy w tym za-

kresie znajdują się już w postępowaniu prze-
targowym – tłumaczy Renata Goleń z firmy
„Brand – systemy zarządzania”, która po-
maga mikro i małym przedsiębiorstwom
wdrożyć u siebie certyfikat ISO 9001 oraz ISO
14001.

Okazuje się, że zarządzanie środowiskiem
nie jest zarezerwowane tylko dla prywatnych
przedsiębiorców. Możliwy jest również alians
w tym względzie między podmiotami pry-
watnymi a publicznymi. W Raciborzu już kil-
ka dobrych lat temu pokazali, że tak można
i to z sukcesem. Tym samym Racibórz stał się
pierwszym miastem w Polsce i w Europie,
w którym zastosowano normy zarządzania
środowiskiem.

Samorządowy wzór
– Wtedy współpracowaliśmy w tym

względzie z największymi zakładami pracy w
Raciborzu – mówi Anita Tyszkiewicz-Zi-
małka, rzecznik prasowy raciborskiego ma-
gistratu. – Był to czas, kiedy ówczesnym wła-
dzom zależało na proekologicznej promocji
i stąd chyba zwrócenie się w kierunku ISO
14001. Tak czy inaczej, dzisiaj możemy się tyl-

ko z tego cieszyć. Korzyści jest sporo. To cho-
ciażby wprowadzenie już do przedszkolnej
i szkolnej tradycji zajęć z zakresu ochrony śro-
dowiska i ekologii. To również wymierne
korzyści w kontekście wejścia w życie nowej
ustawy o odpadach. My na to jesteśmy
przygotowani bodaj najlepiej w kraju. Wła-
śnie dzięki ISO 14001 wprowadziliśmy u nas
ekologiczną segregację odpadów komunal-
nych – dodaje.

Akcentowanie takiej, a nie innej, roli
środowiska jest jak najbardziej słuszne. W cią-
gu 30 lat zmniejszono w Europie emisję tlen-
ków azotu poprzez wprowadzenie kataliza-
torów, większość paliw pozbawiono ołowiu,
wyeliminowano również chlorofluorowęglo-
wodory (CFC), które zubażają warstwę ozo-
nową. To wymierne, wręcz namacalne ko-
rzyści.

W Polsce, analizując kwestie działań
proekologicznych, można również stać się
optymistą. System zarządzania środowi-
skiem nie jest już tylko „zarezerwowany” dla
dużych korporacji. Coraz częściej skłaniają się
ku takim rozwiązaniom przedstawiciele sek-
tora małych i średnich przedsiębiorstw. Teraz
zresztą bardzo ciężko sklasyfikować podmioty
starające się o ISO 14001. Dla niektórych
branż (np. gumowej czy elektromaszynowej)
to oczywiste, dla innych jednak (np. Specja-
listyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Mat-
ką i Dzieckiem – ochrona zdrowia i opieka
socjalna, Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o.
– telekomunikacja, Drukarnia Księży Werbi-
stów – działalność poligraficzna) to już spo-
re zaskoczenie, które jedynie ukazuje, jak sze-
rokim tematem na przestrzeni ostatnich lat
stało się zarządzanie środowiskiem.

Alternatywa
Dla tych bardzo zdeterminowanych na

rzecz działania proekologicznego, a z różnych
względów nie mogących (na razie) wypełnić
certyfikacji ISO 14001 – przygotowane jest
rozwiązanie. Chodzi o ecocertyfikaty (np.
Certyfikat ECO „W trosce o środowisko”).
Na początek trzeba wypełnić odpowiedni
wniosek, a potem zdać się na opinie specja-
listów, którzy ocenią daną ekologiczną dzia-
łalność.

Pamiętajmy jednak, iż nie oznacza to, że
zdecydowana większość gospodarczych gra-
czy ma na uwadze działania proekologiczne.
W niektórych przypadkach z pewnością tak
jest, ale dla większości to jednak tylko i wy-
łącznie wymóg, którego spełnienie ułatwi kon-
takty i kontrakty biznesowe.

Niezależnie od pobudek, podejmowaniu
takich działań trzeba jak najbardziej przy-
klaskiwać. Być może jednym to pomaga w biz-
nesie i pomnażaniu własnego kapitału (szko-
da, że wtedy nie zwracają jego części na śro-
dowisko), ale z pewnością wszystkim poma-
ga żyć w bardziej ekologicznej rzeczywisto-
ści. Tutaj więc owa „cena” nie wydaje się być
wygórowana. �

W Polsce, analizując kwestie działań 
proekologicznych, można stać się 
optymistą. System zarządzania środowiskiem nie
jest już tylko „zarezerwowany” dla dużych 
korporacji. Coraz częściej skłaniają się ku 
takim rozwiązaniom przedstawiciele sektora
małych i średnich przedsiębiorstw



Biuro Urządzania Lasu i Geodezji
Leśnej jest przedsiębiorstwem pań-
stwowym z wieloletnią tradycją.
W obecnej formie działa już ponad

pół wieku. Do 1996 roku nadzór nad nim
sprawowali ministrowie ds. leśnictwa, a obec-
nie funkcję tę pełni minister skarbu. Równo-
cześnie Rozporządzeniem Rady Ministrów
z dnia 23 grudnia 1996 roku BULiGL zna-
lazło się w grupie przedsiębiorstw o szcze-
gólnym znaczeniu dla gospodarki państwa,
których prywatyzacja wymaga zgody Rady
Ministrów. Obecnie należy do grona 22 firm
o podobnym statusie prawnym.

BULiGL zostało powołane głównie
w celu planowania urządzeniowego w lasach
państwowych, co w dalszym ciągu stanowi
podstawowy zakres wykonywanych prac.
Sporządzane opracowania zawierają wyniki
inwentaryzacji lasów wraz z projektowanymi
zabiegami gospodarczymi z zakresu ho-
dowli i użytkowania oraz ochronnymi, w tym
program ochrony przyrody. Głównym od-
biorcą i użytkownikiem planów są nadle-
śnictwa, jednostki organizacyjne PGL Lasy
Państwowe.

Działalność BULiGL wykracza jednak
daleko poza wykonywanie prac urządzenio-
wych. Biuro posiada wieloletnie doświad-
czenie w zakresie sporządzenia analiz gle-
bowo-siedliskowych i prac geodezyjnych.
Na rynku usług geodezyjnych zajmuje jedno
z czołowych miejsc, realizując większe pro-
jekty, w tym prestiżowe zadanie z zakresu two-
rzenia Bazy Danych Obiektów Topograficz-
nych, realizowanej w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
„Społeczeństwo informacyjne – budowa
elektronicznej administracji”.

Ważnym zadaniem BULiGL jest również
wielkoobszarowa inwentaryzacja stanu lasów
wszystkich form własności. Dostarcza ona
wielu informacji, które w połączeniu z dany-
mi zawartymi w planach urządzenia lasu sta-
nowią zasadniczą treść budowanego Banku
Danych o Lasach wszystkich form własno-
ści. Wszystkie tak pozyskiwane dane będą za-
silały bazę Centralnego Opisu Taksacyjnego
znajdującego się w Lasach Państwowych.

W zarządzie BULiGL zostanie umieszczona
infrastruktura informatyczna. Portal inter-
netowy BDL będzie w nowoczesnej formie
przedstawiał aktualny stan lasów oraz tren-
dy kształtowania się i rozwoju zasobów le-
śnych kraju.

Znaczące miejsce w działalności BULiGL
zajmują zadania z zakresu monitoringu
przyrodniczego, plany ochrony parków na-
rodowych i rezerwatów przyrody oraz in-
wentaryzacje obszarów Natura 2000. Ponadto
BULiGL posiada nowoczesne laboratorium
gleboznawcze, które stosuje system zarzą-
dzania zgodny z wymogami normy PN-EN
ISO/IEC 17025:2005 +Ap 1:2007, zapew-
niając wysoką jakość prowadzonych badań.

Tak rozległe spektrum prac wiąże się z sze-
rokim zastosowaniem informatyki, w tym wła-
snych produktów informatycznych, jak np.

eLMapa i eLMapa Lasy Niepaństwowe
oraz aplikacja LEMAN, służąca do tworze-
nia i aktualizacji map numerycznych oraz za-
rządzania warstwami Leśnej Mapy Nume-
rycznej.

W celu pozyskania zaufania kontrahen-
tów w 2008 roku dyrektor BULiGL wpro-
wadził w życie politykę jakości zgodną z wy-
maganiami normy EN ISO 9001:2008. Dwa
lata później poszerzono zakres zarządzania
o System Zarządzania Środowiskowego,
spełniającego wymagania normy EN ISO
14001:2004. Wdrożenie obu systemów, udo-
kumentowane certyfikatami, gwarantuje
klientom BULiGL rzetelną, terminową usłu-
gę zgodną z obowiązującymi przepisami z za-
kresu ochrony środowiska.

www.buligl.pl
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Innowacyjność, 
profesjonalizm, zaufanie
Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej koncentruje się na wielu obszarach związanych
z leśnictwem. Efektywnej realizacji tak zróżnicowanych prac obejmujących zasięgiem
obszar całego kraju sprzyja struktura organizacyjna przedsiębiorstwa, złożona 
z zarządu i 12 oddziałów, w których codzienne zadania wykonuje blisko 700 osób 
– głównie leśników i innych przyrodników, a także informatyków i geodetów

ŚWIATOWY DZIEŃ JAKOŚCI

W celu pozyskania zaufania kontrahentów 
w 2008 roku dyrektor BULiGL wprowadził 
w życie Zintegrowany System Zarządzania 
zgodny z wymaganiami norm: EN ISO 9001:2008 
i EN ISO 14001:2004

Taksatorzy leśni podczas pracy



Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy
00-548 Warszawa, ul. Krucza 5/11, tel. 22 621 36 70, fax 22 629 52 63
sekretariat@ios.gov.pl

Od 2001 roku trzy zakłady badawcze IOŚ-PIB posiadają certyfikaty
akredytacyjne wydane przez Polskie Centrum Akredytacji:

• Laboratorium Monitoringu Środowiska (certyfikat 
nr AB 336 – badania chemiczne powietrza, wody, ścieków, 
osadów, gleb, nawozów, roślin, artykułów rolno-spożywczych),

• Stacja Kompleksowego Monitoringu Środowiska Puszcza 
Borecka (certyfikat nr AB 337 – badania chemiczne wody 
i powietrza, badania właściwości fizycznych wody i powietrza 
oraz pobieranie próbek wody i powietrza)

• Zakład Akustyki Środowiska (certyfikat nr AB 338 – badania 
akustyczne i hałasu: obiekty budowlane i maszyny oraz badania 
dotyczące inżynierii środowiska: hałas w środowisku ogólnym).

Szczegółowe zakresy akredytacji podane są na stronie 
internetowej www.ios.edu.pl. Coroczne oceny 
przeprowadzane przez PCA potwierdzają, że zakłady te
spełniają wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005.

Od 2011 roku Ośrodek Ochrony Ziemi i Gospodarki 
Odpadami IOŚ-PIB posiada wdrożony system 
zarządzania jakością, zgodnie z wymaganiami normy 
ISO 9001:2008. Zakres certyfikacji obejmuje opiniowanie 
i opracowywanie dokumentacji dotyczącej środków 
ochrony roślin, substancji chemicznych i mieszanin, 
produktów biobójczych oraz nawozów na zlecenie klientów 
przed wprowadzeniem do obrotu. Głównym celem Ośrodka
Ochrony Ziemi i Gospodarki Odpadami jest zwiększenie 
bezpieczeństwa ekologicznego produktów celowo wytwarzanych 
i wprowadzanych do obrotu.

Chromatograf gazowy
GC-QQQ-MS Agilent Technologies

z desorberem termicznym

Spektrometr F-AAS + ET
AAS Z-2000 HITACHI

Stacja Kompleksowego
Monitoringu Środowiska Puszcza

Borecka – Diabla Góra

Pobornik dwutlenku azotu
NILU EK Kolektor mokrego opadu

Eigenbrodt UNS-130 www.ios.edu.pl



Wymogi unijne w postaci dyrek-
tywy o efektywności energe-
tycznej (Energy Efficiency Di-
rective – EED) powodują ko-

nieczność przeprowadzania audytów, których
celem jest sprawdzenie sposobów wykorzy-
stywania energii i zaproponowanie uspraw-
nień. Koszty weryfikacji oraz inwestycji mogą
zostać częściowo sfinansowane dzięki dota-
cjom i preferencyjnym kredytom udzielanym
przez Narodowy Fundusz Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Na
skorzystanie z puli środków w wysokości 820
mln zł mają jednak szanse tylko te firmy, któ-
re przygotują pełne sprawozdania z audytów
i przekroczą pułap wykorzystania energii
końcowej ustalony na 20 000 MWh/rok
(w roku poprzedzającym złożenie wniosku).
Kluczową decyzją staje się tu zatem m.in. do-
bór jednostki przeprowadzającej weryfikację,
która dzięki doświadczeniu i znajomości re-
gulacji prawnych będzie w stanie dostarczyć
pełną dokumentację audytową umożliwiającą
zakwalifikowanie się do ewentualnego rozli-
czenia i wskaże rozwiązania niwelujące stra-
ty energii.

Z punktu widzenia przedsiębiorstwa
poddającego się procesowi prowadzącemu do
poprawy efektywności energetycznej, naj-
większą wartość stanowią nie tylko oszczęd-
ności finansowe. Duże znaczenie ma także
optymalizacja szeroko pojętych działań w ra-
mach samej organizacji: zachodzących w niej
procesów, wykorzystywania urządzeń czy
instalacji. Usprawnienia te przyczyniają się
także do zmniejszenia emisji gazów cieplar-
nianych i mogą stać się zachętą do stosowania
odnawialnych źródeł energii.

Dobrze przeprowadzony audyt pozwa-
la nie tylko stwierdzić, gdzie pojawiają się naj-
większe straty energii. Wskazuje on także, jak
najefektywniej obniżyć koszta dzięki energo-
oszczędności oraz kieruje uwagę na przykład
na szczegółową modernizację czy wymianę
maszyn w przedsiębiorstwach produkcyj-
nych. Wysokość korzyści finansowych osią-
gniętych dzięki badaniu efektywności ener-
getycznej jest zatem w dużym stopniu zależ-
na od zaproponowanych przez nie inteli-
gentnych systemów, rozwiązań czy urzą-
dzeń.

Dobry audyt na dobry początek
Podstawą do formalnego wykonania au-

dytu akceptowalnego przez NFOŚiGW są wy-
tyczne Krajowej Agencji Poszanowania Ener-
gii zawarte w „Opracowaniu zakresu oraz za-
sad wykonania audytu energetycznego”. Do
przestrzegania tych wymagań zobowiązany
jest podmiot, który poddaje się weryfikacji
efektywności energetycznej i będzie ubiegał się
o dofinansowanie czy preferencyjną po-
życzkę. Nie zmienia to jednak faktu, że pro-
fesjonalna firma przeprowadzająca kontro-
lę musi działać ściśle według tych wskazań,
aby umożliwić swojemu klientowi osiągnię-
cie jak największych korzyści.

Działania audytowe muszą wpisywać
się dokładnie w cele programu priorytetowego
NFOŚiGW „Efektywne Wykorzystywanie
Energii”. Jego pierwsza część dotyczy dofi-
nansowania audytów energetycznych i elek-
troenergetycznych w przedsiębiorstwach. Do
2016 roku wysokość przeznaczonych na to
działanie środków wyniesie prawie 40 mln zł
i mają być one przydzielone tylko jednostkom
niezaliczanym do sektora finansów publicz-
nych.

Stosunkowo wysoki pułap wykorzystania
energii końcowej zdecydowanie faworyzuje
duże przedsiębiorstwa w staraniach o dofi-
nansowanie. Mniejsze firmy zmuszone są za-
tem do przeprowadzania audytów głównie we
własnym zakresie i nie mogą niestety liczyć
na wsparcie finansowe.

Każde przedsiębiorstwo na drodze swo-
jego rozwoju dochodzi do momentu, w któ-
rym dzięki bezpośrednim oszczędnościom na
wykorzystywanej energii może przyczynić się
do zniwelowania swojego negatywnego
wpływu na środowisko, a także wpływu
jednostek, z którymi współpracuje. Audyty
energetyczne i elektroenergetyczne procesów
technologicznych, źródeł energii ciepła,
energii elektrycznej i chłodu, wewnętrznych

sieci ciepłowniczych i przemysłowych oraz
budynków pozwalają na określenie miejsc,
w których konieczne jest podjęcie prawi-
dłowych działań. Aby osiągnąć pełne korzyści
na późniejszym etapie inwestycyjnym, audyt
musi być kompletny i uwzględniać nie tylko
sam pobór mocy przez urządzenia, ale tak-
że regulaminy czy instrukcje ich obsługi.
W przypadku małych przedsiębiorstw są one
czasami wystarczające, aby poprawić efek-
tywność energetyczną. Działania nieinwe-
stycyjne rekomendowane w wyniku weryfi-
kacji są zatem ciekawym rozwiązaniem dla
podmiotów, które niekoniecznie mogą po-
święcić znaczne środki na głęboką restruk-
turyzację.

Opłacalność ekonomiczna, którą wyka-
zuje audyt w końcowym raporcie, jest zatem
zależna nie tylko od wielkości przedsiębior-
stwa, ale również od zaproponowanych roz-
wiązań. Mimo trendu na stosowanie w głów-
nej mierze odnawialnych źródeł energii cza-
sami okazuje się, że koszt ich wprowadzenia
znacznie przewyższa zdolności finansowe fir-
my. Brak możliwości skorzystania z dopłat
i preferencyjnych kredytów udzielanych przez
NFOŚiGW całkowicie dyskwalifikuje wówczas
rozwiązania inwestycyjne.

Efekty przeprowadzonego audytu
Efektywność energetyczna oprócz wy-

miernych korzyści finansowych oraz zmniej-
szenia emisji gazów cieplarnianych znaczą-

co wpływa na ogólnie rozumianą jakość
przedsiębiorstwa. Optymalizacja procesów
technologicznych i produkcyjnych, zarzą-
dzania obiektami, wykorzystywania urzą-
dzeń czy instalacji poprawia kondycję firmy.
Audyt energetyczny można rozszerzyć i ob-
jąć nim całą infrastrukturę. W takim przy-
padku zaproponowane rozwiązania odnoszą
się zatem nie tylko do maszyn czy skompli-
kowanych procesów, ale również do naj-
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Efektywność energetyczna 
Tylko prawidłowo wykonany audyt energetyczny jest w stanie określić kroki, 
jakie należy podjąć, aby rzeczywiście poprawić efektywność energetyczną 
przedsiębiorstwa. Precyzyjna kontrola powinna dokładnie odpowiadać potrzebom
firm i instytucji, ponoszących znaczne koszta związane z prowadzonymi 
inwestycjami i modernizacjami. Wysoka jakość audytu to gwarancja, że nie 
pojawią się błędy, które spowodują dodatkowe lub niepotrzebne wydatki

ŚWIATOWY DZIEŃ JAKOŚCI

Mimo trendu na stosowanie w głównej mierze
odnawialnych źródeł energii czasami 
okazuje się, że koszt ich wprowadzenia znacznie
przewyższa zdolności finansowe firmy
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prostszych czynności mających wpływ na
oszczędność energii, np. umiejętne i nisko-
energetyczne wykorzystywanie urządzeń biu-
rowych czy klimatyzacyjno-wentylacyjnych,
a także ogrzewania i oświetlenia.

Konkurencyjność, dbałość o bezpie-
czeństwo pracowników i procesów wytwór-
czych oraz całościową efektywność można
poprawić dzięki właściwie przeprowadzone-

mu, kompletnemu audytowi i wprowadzeniu
rekomendowanych przez niego rozwiązań.
Przykładowa wymiana lub modernizacja
urządzenia nie jest tylko działaniem czysto
ekonomicznym z punktu widzenia rachunku
za prąd. Powoduje ona również usprawnie-
nie produkcji i zmniejsza ryzyko awarii. Taki
sam wpływ ma np. reorganizacja układów
pracy – odpowiedni dobór godzin działania

poszczególnych maszyn czy zaprogramo-
wanie ich właściwej konfiguracji.

Wybór rozwiązań ekonomicznie opła-
calnych musi opierać się także o koszty
związane z obsługą poszczególnych urządzeń.
Również rekomendacja alternatywnych źró-
deł energii, mimo potencjalnej atrakcyjności
z punktu widzenia efektu ekologicznego, nie
zawsze okazuje się najlepszym rozwiązaniem.
W takich przypadkach należy przeanalizować,
czy nakłady na działania operacyjne dotyczące
urządzeń, ich serwisowania lub dostarczania
biopaliw nie będą większe niż przewidywane
oszczędności.

Dofinansowanie przez NFOŚiGW zadań
inwestycyjnych mających na celu oszczędność
energii lub wzrost efektywności energetycz-
nej przedsiębiorstw prowadzone jest w ramach
konkursów ogłaszanych na stronach fundu-
szu i udzielane w formie pożyczki. Mimo że
przystąpienie do tej części programu nie jest
uwarunkowane uczestnictwem w części pierw-
szej, to udział w niej możliwy jest tylko dzię-
ki przejściu wcześniejszego audytu energe-
tycznego. Zakres wspieranych inwestycji
obejmuje racjonalizację zużycia energii elek-
trycznej, cieplnej i gazu, modernizację pro-
cesów przemysłowych oraz wdrażanie sys-
temów zarządzania energią i jej jakością.

Poprawnie wykonany audyt precyzyjnie
określi, które rozwiązania w przypadku po-
szczególnych przedsiębiorstw są najbardziej
wskazane z perspektywy efektywności ener-
getycznej. Rodzaje przedsięwzięć mogą obej-
mować na przykład energooszczędne napę-
dy, silniki i systemy ich sterowania czy syste-
my oświetleniowe. Złożoność problematyki
podlegającej audytowi wymaga zatem do-
świadczenia, które nie pominie żadnego
istotnego elementu. W ostatecznym rozra-
chunku mogą one bowiem decydować nie tyl-
ko o kwalifikowalności do potencjalnych
rozliczeń (w przypadku firm startujących
w konkursie organizowanym przez  NFO-
ŚiGW), ale także podważać ogólną opła-
calność ekonomiczną podjętych projektów
(w przypadku firm działających w oparciu tyl-
ko o własne środki).

Jakość przejawia się w całym procesie
prowadzącym do poprawy efektywności
energetycznej. Począwszy od rzetelnego i kom-
pletnego audytu, poprzez przygotowany na
jego podstawie raport, który można użyć do
wypełniania wniosków o ewentualne dopła-
ty aż po wprowadzone rozwiązania. Efekt eko-
logiczny, który przyświeca tym działaniom, jest
tylko podsumowaniem poszczególnych dzia-
łań, które swoim zasięgiem obejmują póź-
niejsze wyniki finansowe przedsiębiorstwa.
Korzyści są jednak o wiele bardziej rozległe
i wpływają na otoczenie, w którym operuje fir-
ma oraz podmioty z nią związane.

Marek Marcisz, 
specjalista ds. energetyki 

TÜV SÜD Polska



Agnieszka Jezierska poświęciła tej
problematyce obszerny tekst, opu-
blikowany na portalu gazeta-
prawna.pl. Podkreśliła w nim, że

w opiece zdrowotnej produktem jest ogół
świadczonych usług, na który składają się
przede wszystkim usługi ściśle medyczne,
tj. opieka lekarska i pielęgniarska, ale tak-
że usługi towarzyszące, na przykład hote-
larskie, informacyjne itp. Każda z tych
usług jest równie ważna, ponieważ ich ja-
kość wpływa na całkowitą ocenę usługi oraz
świadczącej ją placówki. Jakość całego
obszaru usług medycznych oceniana jest
według różnych kryteriów w zależności

od tego, kto tej oceny dokonuje, a pod-
miotów nią zainteresowanych jest wiele.
Można powiedzieć, że jakość usług me-
dycznych to: stopień, w jakim usługa za-
spokaja potrzeby pacjenta; stopień, w jakim
klasa usługi ma potencjalną zdolność za-
pewnienia satysfakcji pacjentowi; ten rodzaj
opieki, w której maksymalizuje się mierzalne
dobro pacjenta, uwzględnia równowagę
oczekiwanych korzyści i strat towarzyszą-
cych procesowi opieki we wszystkich jego
etapach. Wspólnym elementem tych defi-
nicji jest podkreślenie roli pacjenta, gdyż do
niego właśnie należy ostateczna ocena ja-
kości usług zdrowotnych.

Czego oczekuje pacjent?
Obecnie coraz więcej placówek medycz-

nych podejmuje decyzję o wprowadzeniu sys-
temu zarządzania jakością, stawiając sobie za
cel zastosowanie skutecznych metod, narzę-
dzi i procedur postępowania, które z jednej
strony zapewniłyby, że oferowana przez nie
usługa medyczna swoim poziomem jakości
i niezawodności odpowiada oczekiwaniom
pacjentów, z drugiej zaś pozwoliły na takie ob-
niżenie kosztów (przez zastosowanie racjo-
nalnej polityki ekonomicznej), aby oferowa-
na usługa była konkurencyjna pod względem
ceny, terminów czy udoskonalonych roz-
wiązań.
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Dystans do odrobienia
Pacjent jest klientem zakładu opieki zdrowotnej, który zgłasza się po oczekiwany
przez niego produkt, jakim jest rozwiązanie problemu zdrowotnego. Jego satysfakcja
będzie zależała od tego, w jakim stopniu otrzymana usługa będzie spełniała jego 
oczekiwania, a ta ocena jest zawsze sprawą indywidualną i subiektywną
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Zdaniem Agnieszki Jezierskiej, pacjent
oczekuje przede wszystkim: kompetencji,
profesjonalizmu i wysokich kwalifikacji pra-
cowników medycznych; usługi charaktery-
zującej się dokładnością i niezawodnością, wy-
konanej rzetelnie, zgodnie z najnowszymi
standardami i etyką; personelu pełnego em-
patii, przyjaznego, gotowego i chętnego do po-
mocy, traktującego pacjentów z szacunkiem;
poczucia komfortu, które daje pacjentom pew-
ność, że personel szpitala czy przychodni oraz
oczekiwana przez niego usługa będą dostępne
w oczekiwanym czasie; umiejętności właści-
wego komunikowania się personelu zarów-
no z pacjentem, jak i między sobą, przy uży-
ciu jasnych, zrozumiałych sformułowań,
umiejętności słuchania i chęci nawiązania roz-
mowy, w której pacjent miałby możliwość
swobodnej wypowiedzi. Dla pacjentów waż-
ne jest również, aby placówka medyczna mia-
ła odpowiedni, profesjonalny i estetyczny wy-
gląd, a jej pracownicy wzbudzali zaufanie (es-
tetyczne ubrania i posiadanie identyfikatorów
są bardzo istotne).

Zarządzanie przez Jakość (Total Quali-
ty Management, TQM) to podejście wylan-
sowane w latach siedemdziesiątych XX wie-
ku, angażujące całą organizację, wszystkich
pracowników każdego szczebla struktury or-
ganizacyjnej w proces doskonalenia jakości
usług. Jest to sposób wykorzystujący techni-
kę zarządzania poprzez cele. To system or-
ganizowania jakości pracy w całej instytucji,
gdzie wykorzystuje się techniki pracy zespo-
łowej, wiedzę i doświadczenie personelu.
Cechą tej metody jest też szukanie i formu-
łowanie oraz rozwiązywanie problemów. Ja-
kość mierzy się poprzez systematyczne mo-
nitorowanie ustalonych kryteriów oceny

(wskaźników, standardów itp.), pozwalających
nadzorować ważne aspekty kształtowania ja-
kości.

Na końcu stawki
Pod względem jakości usług medycznych

zajmujemy 27. miejsce na 33 kraje – poin-
formował portal echodnia.eu. Tak wynika
z międzynarodowego rankingu jakości usług
medycznych. Najgorzej jest u nas z dostępem
do nowoczesnych leków, mamy wysoką
umieralność na raka, zbyt długo czekamy na
wizytę u specjalisty, zabiegi i operacje.

W porównaniu z rokiem 2009 spadliśmy
o jedno miejsce. Wtedy autorzy rankingu za-
znaczali, że choć nie jesteśmy wśród najlep-

szych, to idziemy w górę. Teraz nasze noty
spadły – daliśmy się wyprzedzić Litwie i Sło-
wacji.

Według badających najgorzej jest z do-
stępem do leków najnowszej generacji, a tak-
że długim oczekiwaniem na szpitalne zabie-
gi i operacje. U naszych niemieckich sąsiadów
średnia oczekiwania na zabieg chirurgiczny
wynosi dwa do trzech tygodni, a w Polsce trzy
miesiące.

Podobne wnioski przyniosło badanie
CBOS. Wynika z niego, że najgorzej nasi pa-
cjenci ocenili dostęp do lekarzy specjalistów
i do badań diagnostycznych. Najtrudniej
jest dostać się do kardiologa. Pierwszy wol-
ny termin jest zazwyczaj w następnym roku.
Również na przyszły rok prowadzone są za-
pisy do kardiologa dziecięcego i okulisty. Trze-
ba mieć też wiele cierpliwości, żeby uzyskać
dostęp do ortopedy.

– Kolejki do specjalistów, na operacje i za-
biegi planowe wcale się nie zmniejszają, bo
Narodowy Fundusz Zdrowia zbyt mało pła-
ci za punkt kontraktowy, a właśnie punkty
składają się na określone procedury me-
dyczne – zaznaczają dyrektorzy szpitali i le-
karze.

Jest też trochę plusów. Z badania wyni-
ka, że są to: łatwy dostęp do własnej doku-
mentacji medycznej, niska umieralność na za-
wały serca i wysoki odsetek szczepień wśród
dzieci.

Prywatne czy publiczne?
Tomasz Wilczyński napisał na łamach

Biuletynu Polish Open University, że sposo-
bem, który ma prowadzić do usprawnienia
służby zdrowia, ma być w dużej mierze pry-
watyzacja, czyli przekształcanie publicznej

opieki społecznej w wysoko wyspecjalizowa-
ne przedsiębiorstwa, świadczące konkuren-
cyjne usługi medyczne wysokiej jakości. Czy
aby na pewno? – zastanawia się autor.
Z punktu widzenia zwykłego obywatela,
obecna sytuacja w polskiej publicznej służbie
zdrowia jest zła. Bez względu na to, czy jest
się leczonym, czy leczącym. Ci pierwsi mają
prawo narzekać na absurdalnie długie terminy
oczekiwania – zarówno na zwykłą konsulta-
cję u specjalisty, jak i na zabieg czy operację,
które to oczekiwanie może rzutować w naj-
gorszych przypadkach na zdrowie czy życie
człowieka. Niezadowoleni mogą być po-
nadto z warunków, jakie panują w państwo-
wych placówkach zdrowia, a także z leków sta-

rej generacji, których działanie jest dużo
mniej skuteczne od tych nowoczesnych, nie-
refundowanych przez państwo.

Problemem jest także przerośnięta biu-
rokracja związana z koniecznością wizyty
u specjalisty. Powodem do dumy nie jest tak-
że jakość świadczonych usług, za której pod-
wyższenie pacjent niejednokrotnie jest zmu-
szony do kosztownych „podziękowań”.

Społeczeństwo objęte systemem ochro-
ny zdrowia powinno czuć się pewnie i ufać,
że w momencie kłopotów zdrowotnych bę-
dzie miało zapewnioną odpowiednią opiekę.
Dbałość o zdrowie obywateli jest podstawą,
aby państwo mogło sprawnie funkcjonować
i w pełni wykorzystywać swój największy za-
sób, jakim niewątpliwie są ludzie. Skuteczna
i nowoczesna służba zdrowia powinna ko-
rzystać z najnowszych rozwiązań zarówno
w obszarach metodyki leczenia, aparatury, jak
i systemów informatycznych.

Czy te życzenia są tylko pięknymi ma-
rzeniami, które nigdy nie zostaną zrealizo-
wane, czy też istnieje rozwiązanie systemo-
we, którego wdrożenie jest w stanie choć
w pewnym stopniu urzeczywistnić te postu-
laty? Czy prywatyzacja jest tym poszukiwa-
nym przez wielu lekarstwem na uzdrowienie
służby zdrowia?

– Aby móc przeanalizować możliwe
skutki prywatyzacji usług medycznych, należy
w pierwszej kolejności zdefiniować, na czym
polega, powszechnie uważana za godzącą
w prawa człowieka, prywatyzacja – twierdzi
Tomasz Wilczyński. – Bardzo często koja-
rzona jest ona z ograniczeniem powszechnego
i równego dostępu do świadczeń zdrowot-
nych, zapewniając lepsze warunki tylko naj-
bogatszym grupom społecznym.

Jednakże równy dostęp do usług me-
dycznych, tak jak w większości cywilizowanych
krajów, jest oczywisty i niepodważalny. Jest
on gwarantowany przez konstytucję dzięki fi-
nansowaniu ich ze środków publicznych. Nie
chodzi więc w procesie prywatyzacji o prze-
niesienie kosztów na osoby prywatne, tylko
o wybór jednostek, które będą wykonywały
usługi medyczne za środki publiczne, po-
chodzące z comiesięcznych składek ubez-
pieczenia zdrowotnego.

Główną kwestią jest zatem podstawa
prawna oraz system organizacyjny jednostek,
które będą świadczyły omawiane usługi, aby
były efektywniejsze i mądrzej rozporządzały
ograniczonymi zasobami. Wybór między
prywatyzacją a utrzymywaniem publicznej
służby zdrowia jest zatem kwestią, od kogo
będziemy kupować świadczenia medyczne
– czy będą to publiczne zakłady opieki zdro-
wotnej, państwowe i samorządowe szpitale,
czy też jednostki prywatne.

Bez względu na wybór usługodawcy,
w każdym przypadku to państwo pozostaje
jedynym gwarantem systemu ochrony zdro-
wia.
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oczekiwania na zabieg chirurgiczny wynosi 
dwa do trzech tygodni, a w Polsce trzy miesiące



Na czym polega kreowanie jakości i jak
najlepsze wywiązywanie się z pełnionej
służby w tak specyficznym obszarze ochro-
ny zdrowia jak ratownictwo medyczne?

– Temat jakości w służbie zdrowia jest te-
matem budzącym wiele emocji. Zdrowie i ży-
cie to najwyższe wartości. Rosnące wyma-
gania pacjentów w tym zakresie przy jedno-
czesnym wzroście zagrożeń oraz starania
o utrzymanie wypracowanej pozycji na ryn-
ku ukierunkowały nas na wdrożenie Systemu
Zarządzania Jakością opartego na między-
narodowej normie ISO 9001.

Naszą misją jest „Skuteczne ratowanie ży-
cia i zdrowia pacjentów w sytuacjach ich za-
grożenia, uzyskanie zadowolenia pacjentów
z otrzymywanych świadczeń i satysfakcji
pracowników z wykonywanej pracy”.

System obejmuje nie tylko działalność ra-
townictwa medycznego, również transport sa-
nitarny, nocną i świąteczną pomoc medycz-
ną oraz stację obsługi pojazdów. Ustano-
wiono przejrzyste procedury świadczenia
usług oraz podejmowania decyzji. Każdy pro-
ces jest nadzorowany i mierzony poprzez
określanie mierników skuteczności i punktów
monitorowania. Przebiegi procesów w przy-
padku niekorzystnych odchyleń są naprawiane
poprzez wprowadzanie działań korygują-
cych lub zapobiegawczych. Stosowana ana-
liza danych i dążenie kierownictwa do wpro-
wadzania innowacji pozwala prowadzić cią-
głe doskonalenia procesów. Modyfikacja i do-

skonalenie procesów są odzwierciedleniem po-
trzeb pacjentów, pracowników oraz zmie-
niającego się stanu prawnego i sytuacji spo-
łeczno-gospodarczej kraju.

Na czym koncentruje pani aktualnie
uwagę, aby wysiłek zespołu, którym pani za-
rządza, był jak najlepiej spożytkowany i przy-
nosił wymierne efekty z korzyścią dla pa-
cjentów?

– Podejmowanie działań mających na
celu świadczenie usług medycznych na wy-
sokim poziomie zawsze było, jest i będzie
przedmiotem troski kierownictwa i pracow-
ników Stacji. Poprzez swoją pracę dowodzi-
my, że przestrzegamy praw pacjenta i zawsze
stawiamy go na pierwszym miejscu. Reali-
zujemy to poprzez stałe podnoszenie kwali-
fikacji personelu medycznego w różnej formie
doskonalenia zawodowego, zakupy nowo-
czesnego sprzętu medycznego, sukcesywną
poprawę infrastruktury stacji poprzez budo-
wę, rozbudowę i remonty istniejących bu-
dynków. W ostatnich latach rozbudowaliśmy
istniejący budynek administracyjny na po-
trzeby działalności edukacyjnej w zakresie ra-
townictwa medycznego z dostępnością dla
osób niepełnosprawnych.

Innym istotnym elementem tych działań
jest optymalne rozmieszczanie Oddziałów
i miejsc wyczekiwania zespołów ratownictwa
medycznego w celu maksymalnego skrócenia
czasu dojazdu zespołów ratowniczych do pa-
cjenta. Analizując corocznie ankiety satysfakcji

pacjenta, mogę stwierdzić, że usługi medyczne
świadczone przez Stację są na wysokim po-
ziomie i przynoszą wymierne efekty z korzy-
ścią dla pacjentów, spełniając ich oczekiwa-
nia.

Jak mają się możliwości finansowe po-
gotowia w Płocku do potrzeb inwestycyjnych
i planów rozwojowych?

– Nasza Stacja jest jednostką sektora fi-
nansów publicznych. Przychody finansowe
w 80 proc. są pozyskiwane z kontraktów za-
wartych z NFZ. Prowadzimy także dodatkową
działalność, taką jak: transport sanitarny, ob-

sługa medyczna imprez masowych, stacja ob-
sługi pojazdów ze stacją diagnostyczną oraz
wynajem wolnych pomieszczeń. Jest to do-
datkowe źródło dochodów, które przezna-
czamy na inwestycje.

Wybudowaliśmy bazę dydaktyczno-szko-
leniową dostosowaną do potrzeb osób nie-
pełnosprawnych, gdzie realizowane są szko-
lenia zarówno dla naszych pracowników, jak
i komercyjne, dla osób i podmiotów z zewnątrz.
Uzyskany z tego tytułu przychód przeznaczany
jest na podnoszenie kwalifikacji pracowników
Stacji. Część karetek i sprzętu medycznego za-
kupiliśmy ze środków Unii Europejskiej.

Jakie znaczenie dla funkcjonowania
SPZOZ WSPRiTS w Płocku mają syste-
matyczne inwestycje w sprzęt, modernizację
infrastruktury, kwalifikacje personelu? Ja-
kimi osiągnięciami w tym zakresie mogą się
państwo poszczycić?

– Tworzenie warunków do rozwoju za-
wodowego pracowników ma duże znaczenie
dla zapewnienia profesjonalnej realizacji
zadań, które wykonuje SPZOZ WSPRiTS
w Płocku. Zakup nowoczesnych ambulansów
wyposażonych w specjalistyczny sprzęt me-
dyczny służy sprawnemu funkcjonowaniu na-
szej Stacji.

Posiadamy Certyfikat Wiarygodności
Biznesowej. W 2011 roku w Ogólnopolskim
Konkursie Perły Medycyny zajęliśmy III
miejsce w kategorii Ratownictwo Medyczne.
Płocka Stacja jest jedną z szesnastu firm

w Polsce działających w obszarze służby zdro-
wia, która w tegorocznej edycji została na-
grodzona ogólnopolskim certyfikatem „Rze-
telni w Ochronie Zdrowia”, wykazując tym sa-
mym, że jest partnerem godnym zaufania.
Certyfikat ten jest odzwierciedleniem nie tyl-
ko wysokiego poziomu usług, ale także wła-
ściwego zarządzania firmą. Potwierdza silną
pozycję rynkową i przewagę nad bezpośred-
nimi konkurentami, ale także ma olbrzymi
wpływ na jakość polskiej służby zdrowia.

Rozmawiała Magdalena Szczygielska
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Ciągłe doskonalenie
Rozmowa z Lucyną Kęsicką, dyrektor SPZOZ Wojewódzkiej Stacji 
Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku
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Naszą misją jest „Skuteczne ratowanie życia 
i zdrowia pacjentów w sytuacjach ich 
zagrożenia, uzyskanie zadowolenia pacjentów 
z otrzymywanych świadczeń i satysfakcji 
pracowników z wykonywanej pracy”



Profesjonalizm i rzetelność to nasze atuty
w ratowaniu życia i zdrowia pacjentów

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego 

i Transportu Sanitarnego w Płocku
ul. Gwardii Ludowej 5, 09-400 Płock
tel. 24 267 84 00, fax 24 267 84 15
e-mail: sekretariat@wspritsplock.pl

www.wspritsplock.pl 



Połączenie spójnej oferty produktowej,
sprawnego zarządzania oraz umie-
jętności wykwalifikowanych pra-
cowników sprawiło, że firma bardzo

szybko zdobyła uznanie na polskim rynku.
Produkty lecznicze oferowane przez

LEK-AM cechuje najwyższa jakość. Linie pro-
dukcyjne oraz laboratorium działają według
surowych europejskich standardów GMP,
a zakład produkcyjny jest nowocześnie wy-
posażony. Po oddaniu do użytku całości za-
kładu, którego otwarcie planowane jest
w pierwszym kwartale 2013 roku, przy pro-
dukcji leków będzie około 150 osób. Wraz z ob-
sługą techniczną, kontrolą jakości, R&D oraz
ABR to docelowo około 250 osób. Po ukoń-
czeniu prac w Zakroczymiu zakład będzie pro-
dukował miesięcznie około 1,7 mln opakowań.
Całkowita powierzchnia zakładu, w tym la-
boratoriów, to ponad 9500 mkw. Firma za-
notowała także dynamiczny wzrost zatrud-
nienia na przestrzeni dwunastu lat działalno-
ści z 7 osób w roku 2000 do ponad 500 osób
zatrudnionych obecnie. Wszystko to ma na celu
nadążanie za wciąż rosnącym zapotrzebo-
waniem na preparaty firmy. Zwiększenie mocy
produkcyjnych idzie w parze z konsekwentnym
wdrażaniem najnowocześniejszych technolo-
gii produkcji leków.

LEK-AM – jedna z najdynamiczniej roz-
wijających się firm w polskiej branży farma-
ceutycznej – nie zapomina o pacjentach.
Ogromnym atutem firmy jest możliwość
oferowania im preparatów na najwyższym
światowym poziomie w bardzo korzystnych
cenach. Od dwunastu lat firma wprowadza
na rynek leki na receptę, bez recepty oraz su-
plementy diety. Od roku 2000 produkty są do-
stępne w polskich aptekach, a od roku 2007
również eksportowane.

W początkowej fazie rozwoju firmy wpro-
wadzono do sprzedaży leki bez recepty, z któ-
rych najbardziej popularne są do dziś Mela-
tonina LEK-AM, Maglek B6 i Diosminex.
Mimo upływu lat nadal są one liderami
w swoich klasach terapeutycznych. Te, a tak-
że wiele innych preparatów, wyróżniono i uho-

norowano prestiżowymi nagrodami, do któ-
rych niewątpliwie należą: nagroda polskiego
rynku farmaceutycznego „Złoty OTIS”, przy-
znawana przez konsumentów i jednocześnie
ruch środowiskowy, inicjujący polskie oraz
międzynarodowe akcje społeczne promują-
ce zdrowie, czy PRODUKT ROKU – pro-
wadzony przez Wydawnictwo Apteka, mie-
sięcznik „Świat Farmacji”. Ponadto Dio-
sminex otrzymał Certyfikat Jakości Produk-
tów i tytuł „Najlepsze w Polsce” przyznany
przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskie-
go z Poznania oraz Złoty Laur Konsumen-
ta 2012.

W roku 2012 Przedsiębiorstwo Farma-
ceutyczne LEK-AM zostało wyróżnione
Certfikatem Consumers Quality Certificate
za wzorcowy system zarządzana organizacją,
stabilną politykę i strategię przedsiębiorstwa
zorientowaną na zadowolenie klienta, umac-
nianie pozycji rynkowej oraz budowanie
wartości marki: Biosteron DHEA, Furoxin,
Melatonina LEK-AM i Orton, a także linii pre-
paratów na oczy Bioluteina i Bioluteina To-
tal oraz Ocumax.

W grudniu 2011 roku Przedsiębiorstwo
Farmaceutyczne LEK-AM zostało wyróż-
nione certyfikatem „Najwyższa Jakość w Me-
dycynie” za najwyższą jakość i innowacyjność
produkcji leków opartą na rygorystycznych
normach, nowoczesnych laboratoriach i wy-
kwalifikowanej załodze oraz stabilną wizję
i strategię rozwoju firmy.

W chwili obecnej LEK-AM przygotowuje
się do nowych wyzwań, jakie staną przed fir-
mami farmaceutycznymi w najbliższych la-
tach. Prowadzone prace rozwojowe mają za
zadanie umożliwić jej dalsze rozszerzanie ofer-
ty produktowej. Jednak podstawowym celem
wszystkich działań podejmowanych przez fir-
mę jest jakość oferowanego produktu koń-
cowego. Bez dobrych leków w przystępnych
cenach LEK-AM nigdy nie byłby tu, gdzie jest
dzisiaj – wśród liderów polskiego rynku far-
maceutycznego. 

www.lekam.pl
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Polskie leki dla 
polskich pacjentów
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o. powstało w 2000 roku. Od 
początku działalności głównym założeniem było wprowadzenie szerokiego portfolio
leków dla polskich pacjentów. Temu celowi podporządkowane były różne działania, 
począwszy od zakupu urządzeń produkcyjnych, laboratoryjnych, środków transportu,
aż po budowę zakładu produkcyjnego w Zakroczymiu, w województwie mazowieckim.
W zakres ten wchodzą także nakłady na wysoko wyspecjalizowane prace badawcze

ŚWIATOWY DZIEŃ JAKOŚCI

Zautomatyzowana linia produkcyjna – pro-
ces dozowania tabletek do pojemników
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Finanse publiczne, inaczej środki fi-
nansowe przeznaczane na cele pu-
bliczne, służą zaspokajaniu potrzeb
społecznych. W trosce o bezpie-

czeństwo finansów publicznych rząd podej-
muje decyzje dotyczące gromadzenia, po-
działu i wydatkowania finansowych środków
publicznych, finansowania deficytu budże-
towego czy obsługi długu publicznego. Rząd
wprowadza również regulacje prawne mają-
ce służyć optymalizacji wyżej wymienionych
procesów. Ostatnia reforma finansów pu-
blicznych dostrzegła dodatkowo potrzebę
optymalizacji zarządzania finansami pu-
blicznymi. W tym celu został wprowadzony
ustawowy obowiązek wdrożenia systemu
kontroli zarządczej w jednostkach sektora fi-
nansów publicznych (Ustawa z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.
U. 2009 nr 157 poz. 1240).

Definicja
Należy uściślić, że standardów kontroli za-

rządczej, które są działaniem o charakterze
systemowym, nie należy mylić ze standar-
dowymi czynnościami kontrolnymi. Według
definicji określonej w art. 68 ustawy o finan-
sach publicznych – kontrolę zarządczą w jed-
nostkach sektora finansów publicznych sta-
nowi ogół działań podejmowanych dla za-
pewnienia realizacji celów i zadań w sposób
zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i ter-
minowy, w celu zapewnienia zgodności z prze-
pisami prawa oraz procedurami wewnętrz-
nymi, skuteczności i efektywności działania,
wiarygodności sprawozdań, ochrony zaso-
bów, przestrzegania i promowania zasad
etycznego postępowania, efektywności i sku-

teczności przepływu informacji oraz zarzą-
dzania ryzykiem.

Elementy kontroli
Zgodnie z art. 69 ust. 3 ustawy o finan-

sach publicznych, obowiązek zapewnienia
adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli
zarządczej spoczywa na kierowniku jed-
nostki. Kontrola zarządcza obejmuje takie
elementy, jak: A: Środowisko wewnętrzne;

B: Cele i zarządzanie ryzykiem; C: Mecha-
nizmy kontroli; D: Informację i komunikację;
E: Monitorowanie i ocenę, w tym m.in. sa-
moocenę czy audyt wewnętrzny. Jest to pięć
grup, dla których zostały opracowane stan-
dardy kontroli zarządczej. Szczegółowy opis
standardów został zawarty w Komunikacie
Ministra Finansów (nr 23 z dnia 16 grudnia
2009 r. w sprawie standardów kontroli za-
rządczej dla sektora finansów publicznych).
Każdej z pięciu wyżej wymienionych grup
standardów poświęcono odrębne wydanie
biuletynu informacyjnego Ministerstwa Fi-
nansów. Dotychczas ukazały się cztery nu-
mery biuletynu kontroli zarządczej – ostatni
odnosi się do czwartej grupy standardów,
tj. grupy D: Informacja i komunikacja.

Cenne wsparcie
W praktyce jednostek ochrony zdrowia

najczęściej zadawane pytania dotyczą m.in.
potrzeby utworzenia nowej komórki organi-
zacyjnej czy stanowiska ds. kontroli zarząd-
czej, przygotowania niezbędnej dokumenta-
cji czy wdrożenia systemu zarządzania ryzy-
kiem. Cenne może okazać się wsparcie firmy
doradczej, która podpowie, gdzie znaleźć
szczegółowe wytyczne dotyczące zarządza-
nia ryzykiem, jak należy interpretować mię-
dzynarodowy standard zarządzania ryzykiem
według normy ISO 31000 lub przeprowadzi
analizę statystyczną kwestionariuszy samo-
oceny. Informacja pozyskana z wyników
analiz powinna zapewnić wiarygodną i nie-
zależną ocenę na temat stanu kontroli za-
rządczej, prowadzenia działalności zgodnie
z literą prawa, efektywnie, oszczędnie i ter-
minowo. �

Clou kontroli zarządczej 
w sferze ochrony zdrowia
Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, ustawowym obowiązkiem jednostek 
sektora publicznego jest wdrożenie funkcjonalnego systemu kontroli zarządczej

Anna Potasińska-Sobkowska 
– właścicielka Biura Szkoleń 
i Doradztwa „KALITE”



Warunkiem udziału w Programie
jest m.in. zobowiązanie się pro-
ducenta do czytelnego ozna-
kowania wyrobów i rzetelnego

informowania konsumentów o cechach de-
klarowanych oferowanego styropianu. Uczest-
nicy Programu opatrzą swoje wyroby do-
datkową tabelą wielkości 10x30 cm, w której
znajdą się dane nt. najważniejszych cech de-
klarowanych wyrobu: wartości CS (odpor-
ności na odkształcenia), współczynnika prze-
wodzenia ciepła (lambda) oraz minimalnej
wagi (gęstości/m3).

Tabela ułatwi weryfikację deklarowa-
nych cech wyrobu oraz umożliwi kontrolę ich
zgodności z rzeczywistością przez samych
klientów. – Umożliwienie konsumentom we-
ryfikacji jakości styropianu na rynku jest no-
wością Programu. Szczególnie ważna w tym
zakresie będzie ostatnia kolumna tabeli wska-
zująca minimalną wagę danej odmiany. Po-
zwoli to łatwo, skutecznie oraz, co najważ-
niejsze, samodzielnie wykonać test jakości sty-
ropianu. Wystarczy zważyć paczkę styropia-
nu i porównać wynik z zadeklarowaną na opa-
kowaniu wartością – tłumaczy Kamil Kiejna,
prezes Polskiego Stowarzyszenia Producen-
tów Styropianu.

Jak podkreśla prezes PSPS, styropian
to bardzo dobry materiał termoizolacyjny,
z ugruntowaną na polskim rynku pozycją
– Jako jego producenci mamy świadomość,
że konsument wybiera styropian nierzadko tyl-
ko raz w życiu. Chcemy, by robił to świado-
mie, z poczuciem pewności, że kupuje bez-
pieczny i pełnowartościowy produkt. Dobry
wybór ułatwią klientom ci producenci, którzy
odważą się przystąpić do Programu i ozna-
kować wyroby zgodnie z jego założeniami. Już
teraz listę uczestników Programu można

sprawdzać na stronie PSPS – podpowiada
Kamil Kiejna.

Uczestnikiem Programu może zostać
każdy producent styropianu działający na
polskim rynku. Przystąpienie nie wiąże się
z żadnymi kosztami. Wywiązanie się z wy-
mogów Programu potwierdzone zostanie
przyznaniem tytułu „Rzetelnego Producen-
ta Styropianu” Programu Gwarancji Jako-
ści Styropianu. – Zapraszamy wszystkich,
którym leży na sercu dobro branży styropianu
w Polsce. Udział w Programie będzie bardzo
ważnym i czytelnym komunikatem dla ryn-
ku budowlanego i konsumentów – dodaje
prezes PSPS.

Równolegle z realizacją Programu Pol-
skie Stowarzyszenie Producentów Styropia-
nu przygotowuje szereg materiałów, które po-
zwolą zrozumieć oznakowanie wyrobów ze
styropianu, stosowane określenia oraz zna-
czenie poszczególnych parametrów. Eks-
perci PSPS podpowiedzą też, na które z nich
zwracać uwagę, wybierając styropian do
ocieplenia budynku.

– Doświadczenia zdobyte przez naszą
organizację w ramach dotychczasowych
prac na rzecz standaryzacji jakości wyrobów

ze styropianu wskazują, że dla zapewnienia
trwałego efektu nie wystarczą same czyn-
ności kontrolne, w szczególności jednora-
zowe czy wyrywkowe. Z tego względu obec-
nie poprzedzamy je szeroko zakrojonymi
działaniami standaryzacyjnymi, te zaś – in-
formacyjnymi, skierowanymi do samych
konsumentów. Wszystkie prace z założenia
mają być procesem ciągłym – zaznacza Kiej-
na.

Jesienią 2012 roku niezależna komisja we
współpracy z notyfikowanym laboratorium
badawczym przeprowadzi pobór wyrobów
z rynku i kontrolę ich jakości. Weryfikacji pod-
legać będzie zarówno to, czy paczki styropianu
oznaczone są prawidłowo, jak i to, czy de-
klarowane przez producenta parametry wy-
robu są zgodne z rzeczywistością. Producenci,
których wyroby dwukrotnie pozytywnie przej-
dą taką kontrolę, otrzymają Certyfikat i Znak
Jakości Styropianu. Firmy, których wyroby
uzyskają wyniki negatywne, będą musiały li-
czyć się z konsekwencjami, także prawno-
-administracyjnymi. Regularnym monito-
ringiem rynek styropianu będzie objęty rów-
nież w kolejnych latach, w następnych edy-
cjach Programu. �
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Producenci styropianu
dadzą konsumentom
gwarancję jakości
Rozpoczął się pierwszy etap Programu Gwarancji Jakości Styropianu 
(edycji 2012). Celem Programu jest ochrona uczciwej konkurencji oraz wspieranie 
i upowszechnianie dobrych standardów na rynku wyrobów ze styropianu. 
Inicjatywa przewiduje szeroko zakrojone działania pro konsumenckie: informacyjne,
standaryzacyjne oraz kontrolne. Przedsięwzięciu patronuje Polskie Stowarzyszenie
Producentów Styropianu (PSPS). Podobne programy od wielu lat skutecznie 
funkcjonują niemal w całej Europie, w tym u większości naszych sąsiadów

ŚWIATOWY DZIEŃ JAKOŚCI

Informacja o Polskim Stowarzyszeniu Producentów Styropianu (PSPS)

Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu, powołane w 2009 roku, zrzesza
przedstawicieli wiodących producentów izolacyjnych płyt styropianowych
stosowanych w budownictwie. Organizacja współtworzy normy techniczne
i przepisy prawne dotyczące produkcji i zastosowań styropianu do izolacji w bu-
downictwie. Stowarzyszenie współdziała z krajowymi i zagranicznymi organiza-
cjami branży budowlanej, instytucjami naukowo-technicznymi, organami
administracji państwowej i samorządowej na rzecz rozwoju produktów styro-
pianowych i ich zastosowań.

www.producencistyropianu.pl



Pomyłki, niedociągnięcia, kolizje czy
niezgodności zdarzają się na budo-
wach nieustannie – od momentu po-
wstawania projektu po jego wy-

kończenie. Powody mogą być różne: od po-
śpiechu, poprzez chęć zaoszczędzenia pie-
niędzy, aż po brak porozumienia pomiędzy
wykonawcami i zwykłe ludzkie niedopatrze-
nie. Aby uniknąć wynikających z tego za-
grożeń oraz negatywnych konsekwencji, in-
westor powinien położyć nacisk na okreso-
we i regularne kontrole oraz audyty.

Czym jest BQS?
BQS (Building Quality Supervision) jest

międzynarodowym standardem jakości prac
budowlanych, obejmującym całość inwe-
stycji. Wydawany jest na podstawie okreso-
wych audytów oraz kontroli. Otrzymanie tego
certyfikatu oznacza, że budynek spełnia nor-
my bezpieczeństwa i jakości, a także wolny jest
od wszelkich usterek. BQS jest wskazany dla
obiektów publicznych, takich jak szkoły czy
szpitale. Często starają się o niego także jed-
nostki, które otrzymały dofinansowanie do
swojej inwestycji. Jest on przyznawany dla
każdego obiektu indywidualnie, ze względu
na konieczność kontroli przeprowadzanej
na konkretnym projekcie oraz na niepowta-
rzalność budowli. Certyfikat jest wyróżnieniem
zarówno dla generalnego wykonawcy, jak i in-
westora, podnosząc tym samym znacznie pre-
stiż budynku.

Kompleksowa kontrola 
od projektu po wykończenie

Proces kontroli zaczyna się od przeglą-
du dokumentacji. Projekt jest badany do-
kładnie pod każdym kątem, ponieważ, jak po-
kazują statystyki TÜV SÜD Polska, na tym
etapie swój początek ma aż 40 proc. usterek.
Odsetek ten rośnie, jeśli poszczególne bran-
że wykonują projekty oddzielnie. Niezależny
inspektor sprawdza kompletność dokumen-
tów, zgodność z pozwoleniem na budowę, po-
prawność rozwiązań, a także wykonalność za-
mierzonych robót, na podstawie polskiego
prawa budowlanego i norm technicznych.
Wychwycenie niezgodności na tym etapie prac
i wprowadzenie zamian w projekcie na „pa-
pierze” pozwala na optymalizację kosztów
oraz uniknięcie nieprzewidzianych wydatków
w późniejszym czasie.

Polskie prawo nakłada na inwestorów
obowiązek powołania inspektora nadzoru, ale
warto zatrudnić dodatkowo niezależnego

fachowca, który wyda obiektywną ocenę
oraz wskaże wszystkie nieprawidłowości. In-
spekcja odbywa się w ustalonych na podsta-
wie badania dokumentacji terminach w od-
stępach od jednego do trzech tygodni. Kon-
trole planują i przeprowadzają eksperci bran-
żowi, ze szczególnym uwzględnieniem koli-
zji, czyli styku poszczególnych sektorów. Po
każdej wizycie sporządzane są raporty za-
wierające listę usterek, które należy usunąć.
Umożliwia to bieżące wykrywanie błędów,
a także sprawdzanie prawidłowości ich na-
prawy.

Ciepło, cieplej...
Niektóre z inwestycji, oprócz standardu

BQS, wymagają ponadto certyfikatu ener-
getycznego określającego wielkość zapo-
trzebowania na energię, zgodnie z przezna-
czeniem i standardem budynku. Ocena bie-
rze pod uwagę również systemy instalacyjne.
Nie uwzględnia się natomiast pomiaru zużycia
energii, gdyż jest to czynnik zmienny, zależ-

ny od sposobu użytkowania. Zgodnie z pra-
wem unijnym oraz ustawą z dnia 19 września
2007 roku, certyfikaty energetyczne wymagane
są dla lokali mieszkalnych oraz budynków lub
ich części, dla których upłynął termin ważności
świadectwa, budynków oddawanych do użyt-
kowania, przeznaczonych do sprzedaży lub
najmu, a także budynków, których charakte-
rystyka energetyczna została zmieniona w cza-
sie modernizacji.

Budżet pod kontrolą
Inwestycje budowlane wiążą się ze szcze-

gólnym ryzykiem. Czasami trudno przewi-
dzieć wszystkie dodatkowe koszty już na eta-
pie planowania. Często drobne błędy w pro-
jektach sprawiają, że budynek jest w efekcie
niezdatny do użytku lub kontynuacja realizacji
staje się nieopłacalna. Koszt  usunięcia uste-
rek przewyższa często 3 proc. wartości robót,
nie wliczając w to wad ujawnionych po do-
konaniu odbioru. Dlatego też niezwykle
istotna jest bieżąca kontrola nad jakością wy-
konywanej pracy, a ponadto uwalnianie ko-
lejnych transz płatności dopiero po dokład-
nym sprawdzeniu wykonania każdego etapu
budowy. Kontrola budżetu to okresowe
sprawdzanie wartości wykonanych prac w po-
równaniu z harmonogramem rzeczowo-fi-
nansowym inwestycji, przy czym brane są pod
uwagę jedynie te roboty, które nie posiadają
wad. Na tej podstawie zatwierdzane są roz-
liczenia wykonawcy.

Podwyższone ryzyko inwestycji budow-
lanych oraz unikalność każdego projektu
skłaniają inwestorów do regularnych kontroli
nad wykonaniem robót. Pozwala to uniknąć
ewentualnych usterek i błędów na możliwie
najwcześniejszym etapie, a tym samym zmi-
nimalizować wysokość dodatkowych kosztów
i podnieść prestiż samego obiektu, jak i firm
przy nim pracujących.

Marcin Wątor, 
specjalista ds. budownictwa 

TÜV SÜD Polska

Certyfikacja w budownictwie
Fachowa kontrola inwestycji budowlanych daje gwarancję, że powstający 
obiekt zaprojektowany będzie bez błędów, wykonany bez usterek i w terminie, 
a także bez nieprzewidzianych dodatkowych kosztów ze strony inwestora

TÜV SÜD Polska należy do międzynarodowego koncernu TÜV SÜD AG, który od
ponad 140 lat chroni ludzi, środowisko i własność przed niekorzystnymi skutkami
technologii. Zakres działań firmy obejmują usługi certyfikacji, badań, testów, do-
puszczeń technicznych, ekspertyz i szkoleń.
TÜV SÜD Polska zapewnia wsparcie klientom na globalnym rynku poprzez wiedzę
i doświadczenie prawie 16000 specjalistów w ponad 600 lokalizacjach na całym
świecie. Celem działań firmy jest zapewnienie bezpieczeństwa, niezawodności oraz
efektywności – to pozwala zwiększać wartość i konkurencyjność klientów.

ŚWIATOWY DZIEŃ JAKOŚCI
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W wielu przypadkach prorozwojowe
projekty i inicjatywy samorządowe mogły
dojść do skutku i przynieść wymierne re-
zultaty dzięki dotacjom przewidzianym na
lata 2007–2013. Jak polskie samorządy zda-
ły egzamin z samodzielności i przedsię-
biorczości i co zwróciło pani szczególną uwa-
gę w zmaganiach JST o unijne dofinanso-
wania?

– Samorządy pozyskały jedną trzecią
środków dotychczas rozdysponowanych
w Polsce, czyli ponad 67 mld zł. To inwesty-
cje, które mocno oddziaływają na podniesie-
nie jakości życia obywateli. Finansowane są bo-
wiem przedsięwzięcia o kluczowym znaczeniu
dla lokalnej społeczności, zarówno infra-
strukturalne, jak i te dotyczące sfery kultural-
nej czy zdrowotnej. Co równie ważne, prze-
kształceniom i modernizacji podlega też sama
administracja samorządowa, która z jednej
strony została włączona w zarządzanie pro-
gramami operacyjnymi, a z drugiej strony jest
beneficjentem unijnej pomocy. To pokazuje, że
samorząd jest nieodzownym partnerem w dzia-
łaniach na rzecz skutecznego i efektywnego
wykorzystania funduszy europejskich, a jego
udział jest decydujący dla sukcesu, o jakim
można mówić w przypadku realizowanej
w Polsce polityki spójności.

Czy już teraz samorządy powinny pla-
nować budżet i inwestycje z uwzględnieniem
ewentualnego wsparcia w nowym okresie
programowania budżetu UE? Czy po do-
świadczeniach zdobytych w ostatnich latach
i imponujących kwotach pozyskanych z bie-
żącej puli dofinansowań samorządom bę-
dzie łatwiej zdobywać wsparcie po roku
2014?

– Rola samorządów wzrośnie. Zwiększy
się także ich odpowiedzialność za politykę
rozwoju w Polsce. W następnej perspektywie
regiony będą dysponować dużo większą
kwotą funduszy niż obecnie. Wiele samo-
rządów już teraz planuje inwestycje, na któ-
re będą chciały pozyskać pieniądze z no-
wego budżetu Unii Europejskiej, a zdobyte
doświadczenie może im tylko w tym pomóc.
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Szkoda czasu 
na słabe projekty
Rola samorządów wzrośnie. Zwiększy się także ich odpowiedzialność za politykę 
rozwoju w Polsce. W następnej perspektywie regiony będą dysponować dużo 
większą kwotą funduszy niż obecnie – zapowiada minister rozwoju regionalnego 
Elżbieta Bieńkowska w rozmowie o dotychczasowych osiągnięciach samorządów 
w wykorzystywaniu unijnego wsparcia oraz perspektywach, jakie otwiera 
planowana pula dotacji na lata 2014–2020

POLSKA SAMORZĄDOWA

W nowym budżecie zaplanowane będą wydatki na
inwestycje transportowe oraz związane z ochroną
środowiska i efektywnością energetyczną. 
Więcej pieniędzy przeznaczymy na działania
wspierające innowacyjność gospodarki, na jej 
trwałe powiązanie z nauką oraz dla firm, zwłaszcza
tych dopiero zaczynających swoją działalność.
Znacząco zwiększą się również kwoty 
przekazane do dyspozycji samorządom



POLSKA SAMORZĄDOWA

Z myślą o przyszłości uruchomiliśmy działania, które przygotują sa-
morządy do nowej perspektywy. Zakończył się nabór wniosków
w konkursie, którego celem jest finansowanie przedsięwzięć pod-
noszących jakość usług publicznych, a niedługo zostanie uruchomiony
następny – na działania związane z tworzeniem obszarów funkcjo-
nalnych. Także koszty programowania przyszłej perspektywy, m.in.
opracowanie ekspertyz i analiz czy konsultacje dokumentów stra-
tegicznych, mogą być finansowane z funduszy w ramach tzw. po-
mocy technicznej.

Jakie sektory gospodarki i obszary rozwoju społecznego naj-
bardziej się wzmocniły i najwięcej zyskały dzięki funduszom do-
stępnym w latach 2007–2013? Jakiego rodzaju projekty mają naj-
większe szanse na wsparcie finansowe Unii w kolejnym okresie pro-
gramowania budżetu na lata 2014–2020? Jakie branże będą mogły
rozwinąć skrzydła i wzmocnić gospodarkę regionów, a jakie czekają
niezbyt optymistyczne perspektywy?

– Najbardziej zauważalne przez Polaków zmiany zachodzą w sze-
roko rozumianej infrastrukturze, związanej z drogami czy inwesty-
cjami środowiskowymi, ale także w ochronie zdrowia, kulturze,
a zwłaszcza w nauce. Dzięki funduszom wiele polskich uczelni dys-
ponuje już nowoczesnymi budynkami dydaktycznymi i laboratoria-
mi z wyposażeniem do badań na najwyższym, światowym poziomie.
Nie można także zapomnieć o tysiącach miejsc pracy, których utwo-
rzenie było możliwe dzięki dotacjom, czy też inwestycjach polskich
firm, dzięki którym nasza gospodarka staje się bardziej konkurencyjna.
Jeśli zaś chodzi o przyszłość, największą zmianą będzie koncentra-
cja unijnego wsparcia na najważniejszych wyzwaniach określonych
w Strategii Europa 2020, czyli rozwoju gospodarki opartej na wie-
dzy i innowacjach, ekologicznej, konkurencyjnej i sprzyjającej włączeniu
społecznemu. W nowym budżecie zaplanowane będą wydatki na in-
westycje transportowe oraz związane z ochroną środowiska i efek-
tywnością energetyczną. Więcej pieniędzy przeznaczymy na działa-
nia wspierające innowacyjność gospodarki, na jej trwałe powiązanie
z nauką oraz dla firm, zwłaszcza tych dopiero zaczynających swoją
działalność. Znacząco zwiększą się również kwoty przekazane do dys-
pozycji samorządom. Ważne jest to, by przedsięwzięcia dotowane
z funduszy europejskich przynosiły realne dochody, dzięki którym będą
mogły być realizowane kolejne inwestycje.

Na ile kryteria decydujące o przyznawaniu środków współfi-
nansujących projekty unijne są gwarantem ich jakości i właściwie
ukierunkowanych działań prorozwojowych, które wpływają na pro-
sperowanie regionów, ich wizerunek i poziom życia ich mieszkań-
ców?

– Komisja Europejska kładzie coraz większy nacisk na efekty wdra-
żania funduszy unijnych. Chodzi głównie o to, by dofinansowane pro-
jekty realizowały cele unijnej Strategii Europa 2020. Po prostu nie mo-
żemy sobie pozwolić na to, by przeznaczać środki na słabe przed-
sięwzięcia, zwłaszcza teraz, gdy toczą się negocjacje budżetu unijnego
i rozporządzeń dla polityki spójności. Dbając o pieniądze europej-
skiego podatnika, wystawiamy dobre świadectwo nie tylko sobie, ale
i polityce spójności. Od początku zwracamy uwagę na jakość projektów,
zainwestowane pieniądze muszą przynosić założone efekty. Poza tym
mamy skuteczne systemy kontroli i ewaluacji, które pozwalają nam
na bieżąco reagować na pojawiające się problemy.

Od stycznia Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ma przejąć od-
powiedzialność za rozwój miast. Jaka koncepcja najlepiej sprawdzi
się w przypadku zurbanizowanych obszarów i jakie instrumenty
wsparcia przyczynią się do realizacji wizji rozwoju miast i obszarów
metropolitalnych, zgodnie z Krajową Polityką Miejską? Jakie
ośrodki zyskają najwięcej?

– Mamy już przygotowane założenia do Krajowej Polityki Miej-
skiej. Po przyjęciu ich przez rząd będziemy pracować nad właściwym
dokumentem. Poddamy go szerokim konsultacjom. Planujemy
m.in. organizację serii spotkań roboczych z przedstawicielami sa-
morządów, resortów i organizacji pozarządowych. Każdy zaintere-
sowany będzie mógł uczestniczyć także w konferencjach konsulta-

cyjnych. W Krajowej Polityce Miejskiej zaproponujemy konkretne in-
strumenty w postaci zmian prawnych, planistycznych, finansowych
czy instytucjonalnych na wszystkich poziomach zarządzania, które
wspomogą rozwój nie tylko samych miast, ale i otaczających je ob-
szarów. To ogromna zmiana w podejściu do polityki rozwoju. Gra-
nice administracyjne są zbyt sztywne, by prowadzić ją skutecznie, dla-
tego nie mówimy już o samym mieście, ale o jego obszarze funkcjo-
nalnym. Chcemy także, by dzięki temu dokumentowi poprawiła się
efektywność wydawania środków publicznych, Oczywiście zapro-
ponowane rozwiązania obejmą nie tylko największe ośrodki miejskie.
Będziemy również rozwiązywać problemy ośrodków subregionalnych
i lokalnych.

Czy dzięki Programowi Rozwoju Polski Wschodniej można mó-
wić o realnym postępie w wyrównywaniu różnic i niwelowaniu prze-
paści między regionami?

– Program Rozwój Polski Wschodniej to moim zdaniem wielki
sukces. Dlatego zdecydowaliśmy się na jego kontynuowanie po 2013
roku. Przemawiają za tym doświadczenia obecnej perspektywy.
Jedną z największych bolączek tego makroregionu stanowi dostęp-
ność komunikacyjna, dlatego lwią część z dostępnych 11 mld zł prze-
znaczyliśmy właśnie na ten cel. Dzięki nowo powstałym obwodnicom
ruch tranzytowy został wyprowadzony z centrów miast. Wielkim wy-
granym, nie tylko w tym programie, okazały się uczelnie, realizują-
ce 45 projektów za blisko 1,8 mld zł. Parki przemysłowe i nauko-
wo-technologiczne oraz centra kongresowe i wystawiennicze przy-
ciągają inwestorów oraz sprzyjają rozwojowi turystyki biznesowej. Po-
wstająca sieć szerokopasmowa zapewni dostęp do Internetu na ob-
szarze całego makroregionu. Dotychczas nikt w Europie nie realizował
jeszcze projektu internetowego na taką skalę. To tylko kilka przykła-
dów efektów, które z pomocą funduszy europejskich udało się osią-
gnąć, a zarazem dowód, że właściwie ukierunkowana pomoc przy-
nosi wymierne rezultaty.

Rozmawiała Magdalena Szczygielska

Urząd Gminy Konstantynów
ul. Kard. St. Wyszyńskiego 2, 21-543 Konstantynów
tel./fax 83 341 41 92, konstantynow@lubelskie.pl

www.konstantynow.lubelskie.pl

Gmina Konstantynów położona jest w północnej części woje-
wództwa lubelskiego, w powiecie bialskim, w granicach
obszaru Natura 2000. Zajmuje powierzchnię 8706 ha. 14 so-
łectw zamieszkuje około 4262 osoby.
Gmina posiada dobrze rozwiniętą podstawową infrastruk-
turę, utwardzone drogi, uregulowaną gospodarkę wodno-
-ściekową i sieć gazowniczą.
W gminie duży nacisk kładzie się na infrastrukturę edukacyjno-sportową, kultywowanie tradycji oraz
dbałość o istniejące zabytki (m.in. pałac Platerów z pięknym parkiem w stylu angielskim – do zago-
spodarowania). Stwarza się przyjazne warunki dla inwestorów.
Za sprzyjanie przedsiębiorczości i gospodarność gmina była nagrodzona tytułami „Mistrz Gospodar-
ności” – sześciokrotnie, a także „Wawrzyn Podlasia”. Ponadto znalazła się wśród laureatów „Złotej
Setki Samorządów w Polsce”. W rankingu gmin wiejskich przeprowadzonym przez dziennik „Rzecz-
pospolita” za 2011 rok – zajęła 7. miejsce w Polsce, a 1. w województwie lubelskim za aktywność
w pozyskiwaniu środków ze źródeł zewnętrznych.
Położenie gminy w sąsiedztwie rzeki Bug, jak i modernizowana ciągle infrastruktura turystyczna
stwarzają wspaniałe możliwości do uprawiania turystyki.
Gmina Konstantynów zaprasza – spotkasz tu czyste powietrze, wspaniałą przyrodę oraz życzliwych
i gościnnych mieszkańców.
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Gmina Przesmyki uplasowała się na
6. miejscu w kraju pod względem wykorzy-
stania funduszy unijnych. Co pana zdaniem
zadecydowało o sukcesie?

– Gmina Przesmyki jest gminą wiejską
o bardzo niskich dochodach własnych,
w związku z czym, aby realizować zadania
inwestycyjne, byliśmy „zmuszeni” sięgać po
środki zewnętrzne. Aplikowaliśmy o środki
unijne z programów przedakcesyjnych i po-
akcesyjnych: 32 wnioski uzyskały dofinan-
sowanie, w tym 17 w ramach ostatniej alokacji.
Zrealizowano projekty z różnych dziedzin, ta-
kich jak wodociągi, sanitacja, infrastruktura
drogowa i kubaturowa, informatyzacja, edu-
kacja, pomoc społeczna. Obecnie realizuje-
my 5 projektów z udziałem środków unijnych
o ogólnej wartości ponad 20 mln zł.

W rankingu z 2006 roku dotyczącym wy-
korzystania środków zagranicznych ogółem
na 1 mieszkańca, opublikowanym w Tygo-
dniku Samorządu Terytorialnego „Wspól-
nota”, gmina Przesmyki znalazła się na siód-
mym miejscu w skali kraju, a na pierwszym
w województwie mazowieckim wśród gmin
wiejskich.

O sukcesie zdecydowało wiele czynników,
wśród których jednym z najważniejszych
jest to, że nabraliśmy doświadczenia w pisa-
niu dobrych programów gminnych, akcep-
towalnych społecznie i zauważanych przez
inne gminy. Ponadto dobrze układa nam się
współpraca z Radą Gminy, mamy świetnie
przygotowaną kadrę, która wykazuje duże za-
angażowanie w przygotowanie wniosków,
a przede wszystkim bardzo dokładnie wczy-
tujemy się w wytyczne do programu, z któ-
rego ubiegamy się o dofinansowanie. Do-

kładnie analizujemy kryteria i oceniamy, ile
punktów jesteśmy w stanie wypracować. Je-
żeli za mało, to dodatkowo uwzględniamy inne
elementy we wniosku, żeby mógł on liczyć
się w konkursie. Planowane działania mają za-
wsze odzwierciedlenie w programach gmin-
nych poddawanych konsultacjom społecznym
i uchwalanych przez Radę Gminy.

Dzięki podjętym działaniom i sprawne-
mu wykorzystaniu środków europejskich
w ostatnim okresie odnotowano dynamicz-
ny rozwój naszej gminy, który przy tak niskich
dochodach własnych, bez środków ze-
wnętrznych, byłby wręcz niemożliwy.

Jakie projekty zostały zrealizowane
dzięki uzyskanym dotacjom?

– Jak już wspomniałem w naszej gminie
zrealizowaliśmy projekty niemal z każdej
dziedziny, większość dotyczyła zadań inwe-
stycyjnych. Te, które dotyczą obiektów ko-
munalnych, mają w sobie coś innowacyjne-
go. Wszystkie są przemyślane i dobrze za-
projektowane.

Niebawem zakończymy projekt pn. „Wy-
równywanie szans edukacyjnych oraz pod-
niesienie jakości kształcenia poprzez popra-
wę stanu i dostępności infrastruktury edu-
kacyjnej sieci szkół w gminie Przesmyki”, któ-
ry jest realizowany w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Ma-

zowieckiego na lata 2007–2013. Projekt do-
tyczy kompleksowych remontów dwóch ze-
społów oświatowych w Łysowie i w Prze-
smykach. Wartość inwestycji to ponad 5,6 mln
zł., w tym około 85 proc. stanowi dotacja ze
środków UE. Dzisiaj postrzegamy nasze
obiekty oświatowe jako nowoczesne centra
edukacji, kultury, sportu i rekreacji dla miesz-
kańców całej gminy.

W partnerstwie z trzema sąsiadującymi
gminami realizujemy projekt „Słoneczne
Gminy Wschodniego Mazowsza – energia so-
larna energią przyszłości” w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Mazowieckiego na lata 2007–2013.
Projekt przewiduje budowę kolektorów sło-
necznych w 100 miejscowościach. Zestawy so-
larne wytwarzać będą ciepłą wodę użytkową
dla potrzeb 1396 gospodarstw domowych.
Realizacja inwestycji przewidziana jest w la-

tach 2012–2013. Wartość inwestycji to kolej-
ne 13 mln zł, w tym około 70 proc. to dota-
cja ze środków UE.

Przeprowadzono odnowy w czterech
miejscowościach: Dąbrowa, Łysów, Pniewi-
ski i Wólka Łysowska w ramach działania
„Odnowa i Rozwój Wsi” objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–
2013 za kwotę ponad 1,5 mln zł. W tym przy-
padku dotacja stanowiła ponad 55 proc. war-
tości.

Kolejne zadanie zrealizowanie w ra-
mach Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2007–2013 to „Sanitacja Gmi-
ny Przesmyki poprzez budowę przydomo-
wych oczyszczalni ścieków”. Wybudowa-
no 130 przydomowych oczyszczalni ścieków.
Wartość inwestycji to ponad 1,7 mln zł., w tym
dotacja z UE ponad 61 proc. oraz dofinan-
sowanie Wojewódzkiego Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w War-
szawie w formie pożyczki około 20 proc. war-
tości zadania.

Obszar gminy usytuowany jest na tere-
nie cennym przyrodniczo. Jakie działania po-
dejmuje samorząd z myślą o utrzymaniu eko-
logicznego bogactwa gminy? 

– W trosce o nasze niemal największe bo-
gactwo – bo jeszcze ważniejszym są nasi
mieszkańcy – realizujemy wiele inwestycji pro-
ekologicznych, do których możemy zaliczyć
wszystkie realizowane z udziałem środków
unijnych. Na terenie gminy pierwsze kolektory
na obiektach komunalnych montowaliśmy
w 2004 roku, prawie we wszystkich tych obiek-
tach wymieniono instalację grzewczą i wy-
konano termomodernizację. Obecnie dzięki
środkom pozyskanym z RPO WM montu-
jemy kolektory na budynkach mieszkalnych
naszych mieszkańców. Całkowita moc ko-
lektorów słonecznych wykorzystujących od-
nawialne źródła energii to 4434 kW, co daje
roczne oszczędności na poziomie 11 070 GJ
energii cieplnej. Ograniczona zostanie także
emisja głównych zanieczyszczeń powietrza
w ilości 1 357,1 ton rocznie.

Od trzech lat realizujemy projekt „Usu-
wanie i unieszkodliwienie wyrobów zawiera-
jących azbest z terenu Gminy Przesmyki”, do-
finansowany w 100 proc. przez Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej w Warszawie. Od 2003 roku re-
alizujemy Gminny Program Edukacji Eko-
logicznej. Ponadto jako zadanie ciągłe sys-
tematycznie realizujemy inwestycje drogowe. 

Rozmawiała Magdalena Szczygielska

www.przesmyki.pl

Czas inwestycji
Rozmowa z Andrzejem Skolimowskim, wójtem gminy Przesmyki

Dzięki podjętym działaniom i sprawnemu 
wykorzystaniu środków europejskich w ostatnim
okresie odnotowano dynamiczny rozwój naszej
gminy, który przy tak niskich dochodach własnych,
bez środków zewnętrznych, byłby wręcz niemożliwy



Bogactwem gminy są wody Zalewu
Szczecińskiego i kilku jezior oraz
lasy Puszczy Wkrzańskiej. Czyste
powietrze (absolutny brak prze-

mysłu) oraz cisza sprzyjają kontemplacji
przyrody. Nowe Warpno to także wymarzo-
ne miejsce do aktywnego odpoczynku. Gmi-
nę upodobali sobie miłośnicy windsurfingu,
kitesurfingu, kajakarstwa i żeglarstwa. Ci
ostatni w ciągu kilku minut mogą dopłynąć
z nowowarpieńskiej przystani żeglarskiej do
centralnej części Zalewu Szczecińskiego.

Puszcza Wkrzańska ze swoimi duktami
leśnymi i polanami, ostojami drzewostanu,
rzadkich roślin i zwierzyny skłania do upra-
wiania turystyki rowerowej, konnej oraz tak
popularnego nordic walkingu. Przez gminę
biegnie część szlaku rowerowego wokół Za-
lewu Szczecińskiego.

W gminie działa wiele gospodarstw agro-
turystycznych. Szczególnie Brzózki stały się
ulubionym miejscem spotkań miłośników
koni. Znajduje się tu kilka ośrodków jeź-
dzieckich.

Gmina Nowe Warpno to także zabytki.
Stara część miasta Nowe Warpno położona
jest na Półwyspie Nowowarpieńskim, który
wcina się w wody Jeziora Nowowarpień-
skiego. Miasto, a szczególnie jego starsza
część położona na półwyspie, posiada nie-
zmieniony od średniowiecza układ urbani-
styczny: główna, centralna ulica i krótsze od
niej przecznice, biegnące po obu stronach.
Układ ten uzupełniają stare budynki miesz-
kalne, z których najpiękniejszy stoi vis a vis ra-
tusza. Ratusz, nawiasem mówiąc, niemają-
cy sobie równych w Polsce. Budynek o kon-
strukcji ryglowej (mur pruski) został wznie-
siony w 1697 roku.

Na samym końcu półwyspu stoi Kościół
pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Pan-
ny w Nowym Warpnie z końca XV wieku z in-
teresującym wystrojem. Nie jest to jedyny cie-
kawy kościół w gminie. Tuż przy wjeździe do
miasta stoi mały kościół pw. św. Huberta
z 1793 roku. W jego sąsiedztwie stoi okaza-
ły pałac z 1898 roku. W Warnołęce na nie-
wielkim wzniesieniu stoi kościół pw. Matki Bo-
skiej Częstochowskiej z XVIII wieku. Wart
uwagi jest jeszcze jeden pałac, położony

w Trzebieradzu koło Brzózek, z początku XX
wieku. Jest to pięknie usytuowany nad samym
Zalewem Szczecińskim pałac, do którego do-
stępu bronią lasy Puszczy Wkrzańskiej, a tuż
przy nim położona jest tajemnicza grota, któ-
ra ponoć posiada nadprzyrodzone moce.

Woda, lasy, czyste powietrze, cisza i brak
przemysłu ukierunkowują rozwój gminy na
turystykę. Stąd główne działania burmistrza
oraz radnych skierowane są na poprawę in-
frastruktury, która mogłaby nie tylko polep-
szyć życie mieszkańców gminy, ale również
przyciągnąć tutaj turystów.

Od 2007 roku, tj. od czasu, gdy burmi-
strzem został Władysław Kiraga, gmina za-
czyna intensywnie inwestować w infrastruk-
turę mającą poprawić jakość życia miesz-
kańców oraz przyjeżdżających tu turystów.
Powstają boiska i place zabaw, których wcze-
śniej nie było. Dwa boiska w tym roku uzy-
skały wyróżnienie w ogólnopolskim progra-
mie „Boisko na medal 2012”.

Gmina inwestuje w przebudowę dróg, sie-
ci wodociągowych i kanalizacyjnych. Z my-
ślą o turystach powstała Aleja Żeglarzy, obec-
nie budowana jest promenada z wieżą wido-
kową na południowym brzegu Półwyspu
Nowowarpieńskiego. Z czasem powstanie tam
też amfiteatr oraz boiska. Przy promenadzie
powstanie nowe kąpielisko, a stare, znajdujące
się przy ulicy Słonecznej, w przyszłym roku zo-
stanie całkowicie przebudowane. Celem po-
prawienia estetyki miasta i gminy remonto-
wane są zabytki, którym przywraca się daw-
ną świetność. Od bieżącego roku – z myślą
o odwiedzających – działa w gminie ogólno-
dostępna bezprzewodowa sieć wi-fi.

Ogrom inwestycji spowodował, że w tym
roku miasto Nowe Warpno zajęło I miejsce
w rankingu inwestycyjnym samorządów za la-
ta 2009–2011, jaki ogłosiło Pismo Samorzą-
du Terytorialnego „Wspólnota”.

www.nowewarpno.pl

Nowe Warpno 
– inwestycyjny lider
Gmina Nowe Warpno to jedna z najmniej zaludnionych gmin w Polsce. 
Na powierzchni 197 km kw. zamieszkuje około 1600 mieszkańców. 
Jest to jednocześnie najbardziej malowniczo położona gmina 
powiatu polickiego oraz tej części Pomorza Zachodniego

Władysław Kiraga, burmistrz Nowego
Warpna

Wieczór nad Jeziorem Nowowarpieńskim Fot. MIROSŁAW TOKARSKI (2)
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Dysponując dość wysokim budże-
tem, gmina należy dziś do naj-
bardziej zaawansowanych inwe-
stycyjnie jednostek w kraju i w wo-

jewództwie mazowieckim. Liczba inwestycji
przeprowadzonych po 1990 roku jest ogrom-
na. Większe możliwości inwestowania poja-
wiły się po wejściu Polski do Unii Europejskiej,
co gmina z powodzeniem wykorzystuje, sku-
tecznie aplikując o środki pochodzące z pro-
gramów strukturalnych. Za swoje osiągnię-
cia w zakresie zdobywanych dotacji i prze-
prowadzanych dzięki nim projektów gmina
była wielokrotnie nagradzana w rankingach
krajowych i mazowieckich. Ze względu na
dużą liczbę zrealizowanych inwestycji gmina
zakwalifikowała się do grona najlepiej funk-
cjonujących polskich samorządów i kilka
razy znalazła się w pierwszej dziesiątce ogól-
nopolskich rankingów:  „Złotej Setce Sa-

morządów” oraz „Rankingu Inwestycyjnym”
tygodnika „Wspólnota”.

Podejmowane inwestycje obejmują przede
wszystkim modernizacje i rozbudowę infra-
struktury komunalnej. Wśród ważniejszych pro-
jektów zrealizowanych w ostatnich latach
były inwestycje związane z kontynuacją prac
nad rozbudową sieci kanalizacyjnej w po-
szczególnych miejscowościach. Na koniec

roku 2011 łącznie wybudowano i oddano do
użytku prawie 64 km sieci kanalizacji sanitar-
nej na terenie gminy Słupno. Obecnie możli-
wość korzystania z kanalizacji sanitarnej po-
siadają mieszkańcy Słupna, Cekanowa i No-
wego Gulczewa. W wyniku dynamicznego roz-
woju gminy i powstających osiedli mieszka-
niowych ciągłej rozbudowie podlega również
sieć wodociągowa. Zaopatrzone w wodę są
wszystkie miejscowości gminy, a samorząd
znaczną część środków przeznacza na remonty
i modernizacje stacji uzdatniania wody. Miesz-
kańcy mogą również korzystać z systematycznie
modernizowanych dróg i chodników, któ-
rych coraz lepsza jakość jest uzyskiwana przy
udziale środków budżetowych gminy oraz do-
finansowań z funduszy zewnętrznych (SA-
PARD, FOGR, EFRR, RPOWM).

www.slupno.eu

Inwestycyjna codzienność
Położenie w sąsiedztwie Płocka, wysoki stopień uprzemysłowienia oraz 
atrakcyjne tereny budowlane dają gminie Słupno przewagę nad pozostałymi 
gminami wiejskimi. W szybkim tempie kwitnie tu budownictwo mieszkaniowe 
i usługowo-produkcyjne, a rozwój generuje zapotrzebowanie na inwestycje

Zalew Liszyński
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Gmina Perlejewo należy do samorządów
najlepiej wykorzystujących środki unijne. Co
pozwala małej gminie na przynależność do
grona liderów?

– Po raz kolejny znaleźliśmy się w czo-
łówce rankingu gmin najlepiej wykorzystu-
jących środki unijne. W poprzednim roku zaj-
mowaliśmy 50. pozycję, w tym roku jesteśmy
na 24. miejscu. Każdy cieszy się z odniesio-
nych sukcesów. Również nasi mieszkańcy są
dumni z tego powodu.

Bez środków unijnych nie byłoby możli-
we wykonanie wielu inwestycji. Pozyskane
środki w zdecydowany sposób wpłynęły na
poprawę jakości życia mieszkańców naszej
gminy. W ciągu ostatnich lat całkowicie
zmienił się obraz gminy. Mam nadzieję, że ta
dobra passa będzie trwała.

Na jakie cele przeznaczane są zdobyte
środki z programów europejskich? Czy ma
pan już pomysły na zagospodarowanie bu-
dżetu w nowym okresie programowania?

– Zdobyte środki pozwoliły poprawić in-
frastrukturę drogową. Powstało wiele kilo-
metrów dróg asfaltowych, w 100 proc. zwo-

dociągowano gminę, wykonano moderniza-
cję ujęcia wody, zainwestowano w ochronę
środowiska i bezpieczeństwo przeciwpoża-
rowe. Powstało wiele ścieżek rowerowych oraz
utworzono Nadbużańskie Centrum Tury-
styczne, wybudowano oraz zmodernizowa-
no świetlice wiejskie. Fundusze wykorzysta-
liśmy również na promocję gminy.

Mimo że bardzo dużo zostało zrobione,
to potrzeby nadal są ogromne, więc z nie-
cierpliwością czekam na nowe środki. Na-
kładów wymagają drogi. Myślę też o wyko-

rzystaniu odnawialnych źródeł energii, ter-
momodernizacji oraz rozwoju turystyki.

Co stanowi największą siłę gminy i jej po-
tencjał?

– Największą siłę gminy stanowią jej
mieszkańcy. Bardzo cenną cechą jest ich
pracowitość oraz pomysłowość. Można po-
wiedzieć, że gmina Perlejewo była w Unii
wcześniej niż nasz kraj. Pierwsze wyjazdy do
Belgii zaczęły się na początku lat 80. ubiegłego
wieku. Część osób została w Belgii na stałe,
zakładając tam własne firmy, część wróciła do
Polski, inwestując w gospodarstwa rolne
oraz zakłady usługowe.

Naszym atutem jest także nieskażona
przyroda: prawie 1/3 gminy obejmuje obszar
Natura 2000. Jest tu cisza i spokój. Walory te
dawno docenili mieszkańcy dużych miast, któ-
rzy na terenie gminy wykupują działki pod bu-
dowę domów. Ponadto bardzo dobrze radzą
sobie nasi rolnicy, którzy mogą być przykła-
dem nawet dla rolników z Europy.

Rozmawiała Magdalena Szczygielska

www.perlejewo.pl

Dobra passa
Rozmowa z Krzysztofem Radziszewskim, wójtem gminy Perlejewo



Stryków to gmina bardzo atrakcyjna
dla inwestorów. Znajduje się w cen-
tralnej Polsce, w obrębie wojewódz-
twa łódzkiego, w powiecie zgier-

skim. Strategicznym, gospodarczym atutem
gminy jest jej położenie przy głównym węź-
le komunikacyjnym autostrad środkowoeu-
ropejskich A1 (Gdańsk–Wiedeń) i A2 (Ber-
lin–Moskwa). Ponadto przez gminę przebiega
linia kolejowa Łódź–Łowicz wraz z boczni-
cą do załadunku pociągów towarowych. Do
lokalizacji inwestycji zachęca także bliskość
Międzynarodowych Portów Lotniczych w Ło-
dzi (25 km) i w Warszawie (110 km), a tak-
że dostęp do wysoko wykwalifikowanej kadry
pracowniczej oraz bliskość ośrodków aka-
demickich. Trwają również prace nad uru-
chomieniem Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej
łączącej Łódź z Łowiczem przez Stryków.

To doskonałe położenie logistyczne Stry-
kowa daje dobre warunki dla rozwoju przed-
siębiorczości i sprzyja lokowaniu na terenie
gminy znaczących firm pochodzących ze
Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Fin-
landii, Holandii, USA czy Francji. W swoim
nowym planie zagospodarowania prze-
strzennego gmina przeznaczyła ponad 1000
ha pod tereny inwestycyjne. Tereny te są
w większości uzbrojone. Posiadają dostęp do
sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, energe-
tycznej i gazowej. Podłączenie do istniejących
sieci odbywa się indywidualnie po uzgod-
nieniu z operatorem.

Na terenie gminy działają 3 parki prze-
mysłowe: Tulipan Park Stryków, Diamond Bu-
siness Park Stryków i Panattoni Park Stryków
oraz Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna.
W chwili obecnej na ponad 350 ha ulokowali
się światowi liderzy z branży logistycznej, tacy
jak: Raben Polska Sp. z o.o., DPD Polska,
Dachser Sp. z o.o., GLS Poland Sp. z o.o.
Z branży innowacyjnych technologii swą
działalność prowadzą tu m.in.: spółka Rittal
GmbH & Co. KG, Corning Cable System
Polska Sp. z o.o., Prowell czy firma SWM
Poland Sp. z o.o. Z branży motoryzacyj-
nej działa centrum handlowo-serwisowe
Truck&Trailer Center, z farmaceutycznej – je-
den z największych na świecie producentów

leków – Grupa Sandoz, a ze spożywczej
– Centrum Dystrybucji Excellence Sp. z o.o.
Ponadto na terenie gminy funkcjonują ta-
kie firmy jak: Spedimex Sp. z o.o., Jasper
Sp. z o.o., Hotel 500, Hermann Kirchner Pol-
ska Sp. z o.o., Lidl Polska, Ogólnopolski Sys-
tem Dystrybucji i Wydawnictw „Azymut”,
Komfort-Market Sp. z o.o., Leroy Merlin Pol-
ska Sp. z o.o., Complex SA, Hellmann World-
wide Logistics Polska, Pyroll Sp. z o.o., Te-
sco Sp. z o.o., AL.-PI Polonia Sp. z o.o.,
Go-Track, Tracz i wiele innych.

Gmina Stryków ma również wiele do za-
oferowania tym, którzy chcą wypocząć w cen-
nym przyrodniczo otoczeniu. Atrakcyjność tu-
rystyczna wynika z wyjątkowego położenia
w granicach Krajobrazowego Parku Wznie-

sień Łódzkich i zróżnicowania przyrodni-
czego, co czyni gminę miejscem, w którym do-
brze czują się mieszkańcy, turyści i inwesto-
rzy. W gminie znajduje się jedyny w regionie
tor motokrosowy, na którym corocznie roz-
grywane są Motocrossowe Mistrzostwa Pol-
ski oraz pełnowymiarowe, osiemnastodołkowe
pole golfowe. Ponadto do aktywnego wypo-
czynku zachęcają: kompleks boisk z bieżnią
lekkoatletyczną w Bratoszewicach, boisko Or-
lik oraz place zabaw i skatepark nad zalewem
w Strykowie. Miłośnicy koni mogą skorzystać
z ośrodków jeździeckich oraz zwiedzić gmi-
nę, podróżując na końskim grzbiecie wzdłuż
Łódzkiego Szlaku Konnego.

www.strykow.pl

Medalowo 
wykorzystany potencjał
Każdy, kto podejmie decyzję o lokalizacji biznesu w Strykowie, może być pewien, 
że znajdzie tu przychylny klimat i przestrzeń do rozwoju. Uchwalenie planu 
zagospodarowania przestrzennego, stworzenie stanowiska do obsługi inwestora 
oraz profesjonale działania promocyjne na arenie krajowej i międzynarodowej 
przyczyniły się do zbudowania wśród inwestorów pozytywnego wizerunku gminy

Węzeł Stryków i parki przemysłowe

Stryków z lotu ptaka

Orlik 2012

POLSKA SAMORZĄDOWA

Fakty 145



Jerzy Bojanowicz

To właśnie na środkach europej-
skich regiony uczyły się odpowie-
dzialności i samodzielności. W
przyszłej perspektywie finansowej

decentralizacja w podziale środków będzie po-
stępować – wielokrotnie już wspominałam, że
w nowym budżecie zdecydowanie więcej
funduszy niż dotychczas popłynie przez sa-
morządy – zapewniała minister.

Blisko 60 mld zł dofinansowania
Nikt nie może kwestionować faktu, iż fun-

dusze unijne odmieniły Polskę. Ich benefi-
cjentami były i są przedsiębiorstwa oraz in-
stytucje, a także jednostki samorządu tery-
torialnego: województwa, powiaty, gminy,
miasta. Najczęściej trafiały do nich jako „na-
groda” w konkursach ogłaszanych w ra-
mach Programów Operacyjnych, w tym 16
Regionalnych Programów Operacyjnych, ale
wiele inwestycji zrealizowano w ramach ta-
kich programów operacyjnych, jak Rozwój
Polski Wschodniej, Rozwój Obszarów Wiej-
skich oraz „Zrównoważony rozwój sektora ry-
bołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybac-
kich 2007–2013”.

Znaczenie inwestycji samorządowych
jako tych najsilniej oddziaływujących na
podniesienie jakości życia obywateli podkre-
ślił wiceminister rozwoju regionalnego Mar-
celi Niezgoda podczas Konwentu Przewod-
niczących Sejmików i Dyrektorów Biur/Kan-
celarii Sejmików Województw RP (Lublin
i Zamość, 26–29 września 2012 roku), mó-
wiąc: – Inwestycje współfinansowane przez
UE, realizowane przez gminy, powiaty i wo-
jewództwa, związane są niemal z każdym ob-
szarem znajdującym się w sferze kompeten-
cji jednostek samorządu terytorialnego.

Zaznaczył też, że „powierzona samo-
rządowi województwa odpowiedzialność za
planowanie oraz realizację programów ope-
racyjnych wpłynęła na zmianę podejścia do
wdrażania polityk publicznych”. A regionom
przekazano do rozdysponowania około 17
mld euro, tj. blisko jedną czwartą wszystkich
środków przyznanych Polsce na lata 2007–
2013.

Dzięki funduszom unijnym i inicjatywom
samorządów coraz więcej mieszkańców uzy-

skuje dostęp do sieci wodociągowych i ka-
nalizacji, powstają oczyszczalnie ścieków i sta-
cje uzdatniania wody, budowane i remonto-
wane są drogi, poprawia się jakość funkcjo-
nowania transportu publicznego, rewitali-
zowane są obiekty i kwartały miast, powsta-
ją nowe obiekty użyteczności publicznej oraz
zapobiega się degradacji środowiska natu-
ralnego. Według stanu na 30 września br., jak
wynika z opublikowanego 8 października
przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
(Instytucja Koordynująca RPO) „Monitora
Regionalnego”, w ramach 16 RPO złożono
53829 wniosków o dofinansowanie na łącz-
ną kwotę dofinansowania 106,8 mld zł. Do
realizacji zatwierdzono 31551 wniosków,
przy czym podpisano umowy lub wydano de-
cyzje dla 26852 projektów o wartości dofi-
nansowania z UE 57,7 mld zł (80,3 proc. alo-
kacji na lata 2007–13).

Tylko we wrześniu br. beneficjenci złożyli
wnioski o dofinansowanie na kwotę 1,2 mld
zł (ponad połowa tej kwoty przypadła na wo-
jewództwo lubelskie), a wartość dofinanso-
wania projektów, które przeszły już wszyst-
kie etapy weryfikacji i zostały zatwierdzone do

realizacji, zwiększyła się o 0,9 mld zł. Podpi-
sano też 355 nowych umów na kwotę 0,52
mld zł, podczas gdy średnia wartość reali-
zowanych projektów ogółem waha się od 3,1
mln zł (opolskie i śląskie) do 7,1 mln zł (ma-
zowieckie). We wszystkich województwach za-
kontraktowano już ponad 70 proc. dostępnych
środków. W 6 województwach kontraktacja
na koniec września 2012 roku przekraczała
średnią z 16 RPO – najbardziej w łódzkim
(91,4 proc.) i pomorskim (90,5 proc.) – na-
tomiast najniższy poziom zanotowało pod-
laskie (73,6 proc.) i warmińsko-mazurskie (74
proc.). Z kolei zdecydowanie najwyższy po-
ziom wydatków narastająco, zadeklarowanych
przez beneficjentów w zatwierdzonych wnio-
skach o dofinansowanie unijne, odnotowa-
no w województwie opolskim (63,4 proc. alo-
kacji), a najniższy – w warmińsko-mazurskim
(42,4 proc.).

Jeśli chodzi o wartość dofinansowania
z UE, to największe wsparcie otrzymał obszar
„Transport” – 27,5 proc. ogólnej wartości pod-
pisanych umów. Na kolejnych miejscach
znalazły się „Badania i rozwój, innowacje,
przedsiębiorczość” – 22 proc., „Inwestycje
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Euro dla samorządów
Trudno dziś wyobrazić sobie Polskę bez województw, które tak aktywnie 
wykorzystują fundusze unijne – powiedziała minister rozwoju regionalnego 
Elżbieta Bieńkowska podczas konferencji zorganizowanej 21 września w Warszawie 
z okazji 10-lecia Związku Województw Rzeczpospolitej Polskiej. Podczas gali 
minister Bieńkowska została uhonorowana nagrodą „Zasłużonej dla regionów”
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w infrastrukturę społeczną” – 12 proc.
„Ochrona środowiska i zapobieganie za-
grożeniom” – 10,4 proc., „Odnowa obszarów
miejskich i wiejskich” – 7,6 proc., „Społe-
czeństwo informacyjne” – 6,6 proc., „Tury-
styka” – 4,7 proc., „Kultura” – 4,1 proc.,
„Energia” – 2,7 proc. i „Pomoc techniczna”
– 2,5 proc. Największa liczba projektów, bo
aż 58 proc. ogólnej liczby realizowanych w ra-
mach RPO, dotyczy obszaru „Badania i roz-
wój, innowacje, przedsiębiorczość”.

Jak dzięki tym środkom zmieniła się
Polska, można z grubsza dowiedzieć się ze
wspomnianego „Monitora Regionalnego”,
natomiast zainteresowanym szczegółami in-
formacji dostarczy lista beneficjentów Fun-
duszy Europejskich (stan na 30.09.2012
roku), na której jest ponad 51 tys. projektów
w różnym stadium realizacji.

„Ciepłe” umowy
Lista projektów jest już większa, bo w paź-

dzierniku przybyły na niej nowe pozycje. I tak
z 25 wniosków o dofinansowanie z Działa-
nia 5.2 Dystrybucja energii elektrycznej i gazu,
Regionalnego Programu dla Województwa
Dolnośląskiego aż 24 z sukcesem przeszły po-
szczególne etapy oceny. Przewidziana pula
(11 mln euro – ponad 46 mln zł) pozwoliła
na wybór 14 projektów, a 10 trafiło na listę re-
zerwową. Całkowita wartość inwestycji wy-
branych do dofinansowania wynosi ponad
170 mln zł.

Gmina Zagnańsk w ramach Regional-
nego Programu Województwa Świętokrzy-
skiego podpisała umowę o dofinansowanie
„Rewitalizacji miejscowości Zagnańsk poprzez
zagospodarowanie przestrzeni publicznej”.
Głównym celem projektu jest zrewitalizowanie
około 3 ha dwóch podstawowych, a zanie-
dbanych obszarów tej miejscowości: cen-
tralnej, która ma pełnić funkcje administra-
cyjne i usługowe dla miejscowości i całej gmi-
ny, oraz turystyczno-mieszkalnej, która ma
tworzyć potencjał turystyczny i letniskowy
miejscowości. Całkowity koszt inwestycji wy-
nosi 4 mln zł, w tym kwota dofinansowania
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego – 2,4 mln zł.

4,22 mln zł dofinansowania otrzyma
projekt „Termomodernizacja budynków uży-
teczności publicznej na terenie gmin Stowa-
rzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza
Gostynińskiego” (całkowita wartość wynosi
9,08 mln zł,), realizowany w ramach Regio-
nalnego Programu Województwa Mazo-
wieckiego. Iłów, Gostynin, Słubice, Szczawin
Kościelny, Sanniki, Łąck, gmina i miasto
Płock, a także powiat gostyniński planują zre-
dukować o ponad połowę emisję głównych
zanieczyszczeń powietrza i roczne zapo-
trzebowanie na energię, m.in. dzięki termo-
modernizacji 17 budynków użyteczności pu-
blicznej (szkół, przedszkoli przychodni, urzę-
dów). 5 obiektów zostało już zmodernizo-
wanych, a pozostałe w najbliższym czasie

przejdą termomodernizację. Więcej, bo po-
nad 14 mln zł unijnej dotacji – decyzją Za-
rządu Województwa Mazowieckiego – dofi-
nansuje kanalizację miejscowości położonych
w podwarszawskiej gminie Żabia Wola. Po-
nad 30 mln zł pozwoli wybudować oczysz-
czalnię ścieków, 10,6 km kanalizacji sanitar-
nej w Żabiej Woli, Hucie Żabiowolskiej, Jó-
zefinie, Osowcu i Wycinkach Osowskich
oraz 8 przepompowni ścieków i 9 km kana-
łów grawitacyjnych i ciśnieniowych.

Jednak środki z UE samorządy wydają
nie tylko na bardzo potrzebne lokalnym spo-
łecznościom inwestycje. Przykładem Park
Narodowy Gór Stołowych, który otrzyma 1,1
mln zł unijnego wsparcia na działania zwią-
zane ze wzbogacaniem składu gatunkowego
drzewostanów i zachowaniem różnorodno-
ści biologicznej. Zgłoszone do Regionalnego
Programu Województwa Dolnośląskiego
przedsięwzięcie „Ochrona bioróżnorodności
i edukacja ekologiczna” ma kosztować ponad
1,3 mln zł. Uzyskane pieniądze pozwolą na
kontynuowanie ochrony ekosystemów na
terenie Parku Narodowego Gór Stołowych
(m.in. nasadzenia młodych drzew: buków, jo-
deł, jaworów – gatunkowe urozmaicenie
głównie świerkowych obecnie lasów Gór
Stołowych uodporni je i pomoże w ochronie
przed szkodnikami), a także na ręczne wy-
kaszanie cennych przyrodniczo łąk, a nawet
wykup fragmentu szczególnie wartościowej
pod względem przyrodniczym łąki w okoli-
cach wsi Pasterka, aby w ten sposób chronić
ją przed zniszczeniem.

Niestety, mankamentem dofinansowania
unijnego jest to, że beneficjent musi mieć,
w zależności od programu, mniejszy lub
większy udział własny. Niektóre samorządy
są znacznie zadłużone i nie stać ich na to, ale
zdarza się, że urzędnicy najpierw zapalą się
do jakiegoś projektu, a później rezygnują
z jego realizacji. Niedawnym, spektakularnym
przykładem jest decyzja warszawskiego ra-
tusza, który zrezygnował z 86 mln zł dotacji
unijnej na objęcie systemem sterowania ko-
lejnych 150 skrzyżowań w centrum stolicy
i na warszawskiej Pradze. Dlaczego? Bo w te-
gorocznym budżecie (13,5 mld zł) nie zna-
lazło się „wolnych” 15 mln zł na wkład wła-
sny (0,1 proc. budżetu). Na szczęście War-
szawa jest niechlubnym wyjątkiem.

– Samorządy województw bardzo dobrze
poradziły sobie z inwestowaniem pieniędzy
europejskich w obecnej perspektywie. Pod-
pisały już umowy na 80 proc. środków do-
stępnych w programach regionalnych. Chce-
my, by w latach 2014–2020 mogły samo-
dzielne dysponować większymi funduszami.
Mówimy tu o miliardach euro – zapowiedział
wiceminister Konrad Niklewicz na konferencji
„Zarządzanie finansami na szczeblu regionów
i dużych miast w trudnych czasach”, zorga-
nizowanej w dniach 15–16 października
w Warszawie przez Bank Światowy. Dodał,
że więcej pieniędzy oznacza większą odpo-

wiedzialność władz regionów za osiąganie
założonych celów rozwojowych. Odniósł się
także do kwestii zadłużenia samorządów
w związku z realizacją projektów unijnych.
– MRR uważnie obserwuje poziomy zadłu-
żania się jednostek samorządu terytorialne-
go. Projekty finansowane z UE mają oczy-
wiście wpływ na ich deficyt, jednak według na-
szych szacunków zobowiązania na projekty
unijne stanowiły w 2011 roku zaledwie 10,6
proc. wszystkich zobowiązań samorządów.
Oznacza to, że konieczność sfinansowania
wkładu własnego nie jest główną przyczyną
wzrastającego długu – mówił.

Czekając na nowe rozdanie
W 2009 roku, gdy cała Europa pogrążona

była w recesji, Polska osiągnęła blisko 2-pro-
centowy wzrost gospodarczy. Jest to zasługa
efektywnego wdrażania środków UE, bo
dzięki jej funduszom tempo wzrostu PKB
w latach 2010–2011 było wyższe średnio
o około 0,7 pkt. proc. Podobny wpływ utrzy-
ma się do końca 2015 roku, bo przez naj-
bliższe trzy lata polska gospodarka będzie za-
silana średnio 60 mld zł rocznie.

Dlatego, chcąc utrzymać pozytywne
efekty wykorzystania funduszy europejskich,
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego pracuje
nad kolejną perspektywą finansową i przy-
gotowuje zasady ich wykorzystania w latach
2014–2020. W przyszłym roku dokończy
opracowanie i uzgodni z Brukselą Umowę
Partnerstwa oraz krajowe i regionalne pro-
gramy operacyjne. Jednocześnie, by sku-
teczniej walczyć o „nasze”, zbudowało ko-
alicję państw popierających polskie stano-
wisko.

W nowym budżecie planowane jest
zwiększenie wydatków na inwestycje trans-
portowe oraz związane z ochroną środowi-
ska i efektywnością energetyczną. Więcej
pieniędzy zostanie przeznaczonych także na
działania wspierające innowacyjność go-
spodarki, na jej trwałe powiązanie z nauką
oraz dla firm, zwłaszcza tych dopiero za-
czynających swoją działalność. Znacząco
zwiększą się również kwoty przekazane do
dyspozycji samorządom, ale zmienią się za-
sady inwestowania tych pieniędzy.

Nowa polityka spójności będzie m.in.
ukierunkowana terytorialnie, co oznacza, że
pieniądze unijne będą rozwijać atuty kon-
kretnych obszarów oraz rozwiązywać ich pro-
blemy. Szczególne miejsce w polityce spój-
ności po 2013 roku zajmą miasta, jako
ośrodki, w których powstają nowe miejsca
pracy, przedsiębiorstwa oraz instytucje szkol-
nictwa wyższego. Polityka planowana na
lata 2014–2020 będzie także bardziej zde-
centralizowana, co oznacza m.in. zwiększe-
nie odpowiedzialności samorządów woje-
wództw za realizację polityki rozwoju.

Tekst na podstawie informacji opublikowanych na stronie inter-
netowej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.
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Jakie obszary życia publicznego Ciesza-
nowa i rozwoju gminy najbardziej skorzystały
na wsparciu z funduszy europejskich?

– Wszelkie decyzje o złożeniu wniosku
o fundusze unijne poprzedzone są dyskusją
na temat najistotniejszych inwestycji w gmi-
nie. Zasięgamy opinii radnych i sołtysów oraz
samych mieszkańców i staramy się tworzyć
projekty, które są w danych miejscowościach
najbardziej potrzebne. Są to nie tylko inwe-
stycje skupiające się na tematach technicz-
nych, czyli drogi i renowacje budynków, ale
również takie, które skupiają się na sferze na-
uki. Wszelkie projekty mają w swoim zamy-
śle przede wszystkim ułatwiać życie ludziom
i tworzyć możliwości, na przykład edukacyj-
ne. Dlatego też na wsparciu funduszy euro-
pejskich najbardziej skorzystały budynki uży-
teczności publicznej, budynki oświatowe i re-
kreacja.

Co kryje się za skutecznością w pozy-
skiwaniu, ale także właściwym zagospoda-
rowaniu środków zdobytych w ramach do-
datkowego wsparcia finansowego ze źródeł
zewnętrznych?

– To przede wszystkim zależy od ludzi,
którzy się tym zajmują. Najważniejsza jest
współpraca i doskonała znajomość prawa
oraz oczywiście doświadczenie. Zgrany zespół
zajmujący się realizacją projektów jest od-
powiednio przeszkolony i dzięki temu nasze
plany realizowane są szybko i sprawnie. Na-
leży tu zaznaczyć naszą dobrą współpracę
z organizacjami pozarządowymi i z innymi
instytucjami.

Jak ocenia pan postępy w realizacji za-
łożeń Lokalnego Programu Rewitalizacji

Gminy Cieszanów na lata 2010–2015 i jakie
inne bieżące działania wymagają pilnej fi-
nalizacji, z wykorzystaniem szansy, jaką
dają dofinansowania unijne lub z dochodów
własnych?

– Plan ten jest sukcesywnie realizowany.
Niektóre działania zostały zakończone, jak
na przykład budowa budynków mieszkal-
nych na popegeerowskim osiedlu w Nie-
mstowie. Są to mieszkania socjalne przy-
znawane rodzinom w trudnej sytuacji ma-
terialnej. Część zadań jest właśnie w trakcie
realizacji, jak na przykład renowacja zabyt-
kowej Cerkwi w Cieszanowie czy termo-
modernizacja obiektów gminnych. Istnieją
również takie zadania, które są dopiero
w planach. W najbliższym czasie planujemy
zmodernizować sieć wodociągów, jak rów-
nież staramy się o fundusze na rozwój in-
frastruktury turystycznej oraz na rozbudo-
wę i modernizację oświetlenia.

Rozmawiała Magdalena Szczygielska

www.cieszanow.org

Dobra współpraca
Rozmowa ze Zdzisławem Zadwornym, burmistrzem miasta i gminy Cieszanów

Od 2006 roku gmina Strumień zło-
żyła 130 wniosków o dofinanso-
wanie z funduszy zewnętrznych.
Ponad połowa z nich została zre-

alizowana. Zaowocowało to dynamicznym
rozwojem gminy, co cieszy nie tylko samo-
rząd, ale również samych mieszkańców, z my-
ślą o których odbywa się realizacja tych pro-
jektów. Dziś w każdej miejscowości gminy
Strumień można zobaczyć tablice informujące

o zrealizowanych inwestycjach z wykorzy-
staniem środków zewnętrznych.

Obecnie trwa budowa Centrum Kultu-
ralno-Rekreacyjnego w Strumieniu dofinan-
sowana z Regionalnego Programu Opera-
cyjnego. W obiekcie po byłym basenie po-
wstaje siedziba Miejsko-Gminnego Ośrodka
Kultury. Obiekt z pewnością będzie często od-
wiedzany przez mieszkańców, którzy zamie-
rzają rozwijać swoje zainteresowania tańcem,

fotografią i innymi dziedzinami życia kultu-
ralnego. W ramach inwestycji powstaje rów-
nież basen odkryty, korty tenisowe, a także plac
zabaw dla dzieci.

W gminie realizowane są również projekty
ukierunkowane bezpośrednio na mieszkań-
ców. Odbywają się szkolenia podnoszące kwa-
lifikacje zawodowe, np.: kursy prawo jady ka-
tegorii B i C, kursy kroju i szycia, jak również
projekty transgraniczne, promujące współ-
pracę ponadnarodową.

– Stawiam na budowanie społeczeństwa
obywatelskiego, które jest zaangażowane
w rozwój naszej gminy. Realizowane przez
nas projekty są jak puzzle: każdy element jest
częścią całości. Systematycznie tworząc tę
„układankę”, wypełniamy mapę najważ-
niejszych potrzeb mieszkańców – podsu-
mowuje Anna Grygierek, burmistrz Stru-
mienia.

www.strumien.pl

„Układanka” potrzeb
Place zabaw, centra integracji mieszkańców, telecentra informatyczne 
oraz nowe drogi to tylko niektóre z namacalnych efektów korzystania 
przez gminę Strumień z unijnych pieniędzy

Gminne Centrum Integracji Wsi
w Pruchnej

Fontanna solankowa w Parku Miejskim
w Strumieniu



Od lat gmina Borzęcin zajmuje wysokie
miejsca w rankingach samorządowych. Co
pozwala utrzymywać się w czołówce?

– To efekt dobrze przemyślanej strategii
rozwoju oraz konsekwentnej realizacji przy-
jętych priorytetów i zadań. Na ogół ocena
w rankingach opiera się na wielu kryteriach. Aby
być dostrzeżonym, nie wystarczy tylko wiodąca
pozycja gminy w określonym obszarze. Trze-
ba wszechstronnie rozwijać gminę.

Jakie kryteria decydują o tak dobrych lo-
katach i przynależności do samorządowych
liderów?

– Jest ich wiele. Począwszy od zarzą-
dzania finansami i rozwoju inwestycyjnego,
obejmującego m.in.: dynamikę wzrostu wy-
datków majątkowych, wartość pozyskanych
środków unijnych w przeliczeniu na jednego
mieszkańca, zadłużenie samorządu, dynamikę
wzrostu dochodów własnych oraz wzrostu
wydatków ogółem na jednego mieszkańca, po-
przez edukację, na współpracy z sektorem pry-
watnym kończąc. W swojej polityce rozwo-
ju kładziemy nacisk nie tylko na rozwój in-
westycyjny gminy i realizację projektów
„twardych”. Dbamy o współpracę z organi-
zacjami pozarządowymi, jakość edukacji,
rozwój społeczeństwa obywatelskiego i in-
formacyjnego, rozwój przedsiębiorczości,
tworzenie klimatu dla powstawania nowych
miejsc pracy, tworzenie warunków i oferty roz-
woju kulturalnego i sportowego dla miesz-
kańców gminy. Duży nacisk kładziemy na
jakość pracy administracji samorządowej i po-
ziom obsługi petenta. Istotnym elementem jest
również promocja walorów i oferty tury-
stycznej i inwestycyjnej gminy.

Pod jakim względem gmina Borzęcin
może być wzorem dla innych jednostek sa-
morządu terytorialnego? Co najbardziej
ceni w pańskiej pracy społeczność lokalna?

– Czym się możemy pochwalić? Zapewne
kilkoma zrealizowanymi innowacyjnymi pro-
jektami inwestycyjnymi. Na przykład stwo-
rzeniem warunków dla rozwoju e-społe-
czeństwa. Gmina Borzęcin należy do nie-
licznych w kraju, gdzie niemal wszyscy miesz-

kańcy mają możliwość dostępu do bezpłat-
nego internetu za pośrednictwem sieci hot-
spotów. Ponadto w ramach działania 8.3. Pro-
gramu Operacyjnego Innowacyjna Gospo-
darka zrealizowaliśmy projekt „Przeciw-
działanie wykluczeniu cyfrowemu dla miesz-
kańców gminy Borzęcin”, budując 11 masz-
tów przesyłowych internetu radiowego i prze-
kazując 150 zestawów komputerowych wraz
z bezpłatnym dostępem do internetu rodzi-
nom wykluczonym cyfrowo. Projekt ten bę-
dzie kontynuowany.

Możemy pochwalić się również rozwo-
jem bazy sportowej. W końcu nie często zda-
rza się, aby na terenie gminy wiejskiej liczą-
cej 8,5 tys. mieszkańców funkcjonowało 6 bo-
isk sportowych z poliuretanu do piłki ręcznej,
siatkówki, koszykówki z funkcją kortów teni-
sowych oraz cztery boiska sportowe ze
sztucznej trawy do piłki nożnej. Ponadto
w niemal każdej miejscowości gminy działa-
ją ogólnodostępne place zabaw, a gmina re-
alizuje projekt budowy siłowni zewnętrz-
nych typu „outdoor fitness”.

Oprócz tego, jak każdy samorząd, reali-
zujemy szereg inwestycji liniowych, kultu-
ralnych, oświatowych, drogowych oraz mo-
stowych. Wskaźnik wydatków inwestycyj-
nych gminy od kilku lat oscyluje w granicach
50 proc. wydatków budżetu ogółem. To jeden
z najlepszych wyników w Małopolsce.

Moje atuty? Zapewne troska o zrówno-
ważony rozwój gminy i równy dostęp oby-
wateli do świadczonych usług oraz otwartość
na wszelkie inicjatywy. Tę politykę stosuję we-

spół z samorządem gminy sukcesywnie od
czternastu lat.

Co pomaga właściwie gospodarować
budżetem, aby nie brakowało pieniędzy na
realizację zadań gminnych oraz inwestycji
rozwojowych? Jaki udział w funkcjonowa-
niu gminy mają dochody dodatkowe i środ-
ki ze źródeł pozabudżetowych?

– Umiejętność skutecznego pozyskiwa-
nia środków zewnętrznych, unijnych i kra-
jowych na realizowane projekty jest naj-
ważniejszym elementem wsparcia dla ich re-
alizacji. Dysponując budżetem własnym,
na niewiele byłoby gminę Borzęcin stać, po-
dobnie jak inne gminy z regionu. W bieżącym
tylko roku na realizację zadań inwestycyjnych
w skali 43-milionowego budżetu gminy po-
zyskaliśmy blisko 18 mln zł z zewnątrz. Nie
gorzej było przed rokiem. Poza tym oszczęd-
ne gospodarowanie środkami budżetowymi
na realizację zadań bieżących, troska o roz-
wój przedsiębiorczości, tworzenie klimatu dla
powstawania nowych podmiotów gospo-
darczych i miejsc pracy.

Sektor gospodarczy, a szczególnie prze-
mysł i budownictwo, jest istotną siłą napę-
dową budżetu gminy, dlatego ważne są dzia-
łania na rzecz tworzenia jak najlepszych
warunków dla ich rozwoju, co przekłada się
w efekcie końcowym na wysokość podatków
i opłat lokalnych.

Rozmawiała Magdalena Szczygielska

www.borzecin.pl

Wszechstronny rozwój
Rozmowa z Januszem Kwaśniakiem, wójtem gminy Borzęcin

Borzęcin z lotu ptaka
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W tym roku Jozefów świętuje 50. rocz-
nicę nadania praw miejskich. Jaką drogę
przeszło miasto od 1962 roku i jak ocenia pan
postępy w jego rozwoju, patrząc na aktual-
ną sytuację, zrealizowane inwestycje i bieżące
potrzeby?

– Józefów to wyjątkowe miasto. Feno-
menem jest to, że tak blisko Warszawy moż-
na znaleźć enklawę spokoju, ciszy i zieleni. Mi-
kroklimat, urokliwe położenie w otulinie la-
sów, bliskość stolicy i dobra komunikacja spra-
wiły, że Józefów kojarzony był od zawsze
z miejscem rekonwalescencji i wypoczynku.
Po II wojnie światowej, dzięki napływowi lud-
ności ze zniszczonej Warszawy, nastąpił
szybki rozwój miejscowości. Wtedy rozwinięto
u nas lecznictwo sanatoryjne dla dzieci. W la-
tach 60. liczba ludności wynosiła około 15 tys.
osób, a znaczną część mieszkańców stano-
wili rzemieślnicy, co spowodowało zmianę
charakteru miejscowości na rzemieślniczo-
-usługowy. To oni stali się mechanizmem na-
pędowym rozwoju Józefowa. Decyzją Rady
Państwa z 1962 roku Józefów otrzymał
prawa miejskie, co było pierwszym krokiem
do szybkiego rozwoju miasta i jego miesz-
kańców. W latach 80. nastąpił prawdziwy roz-
kwit rzemiosła i usług w Józefowie, a tym sa-
mym poprawa bytu mieszkańców i coraz
większa identyfikacja z „małą ojczyzną”.
Wówczas powstały komitety społeczne do
spraw budowy sieci gazowej oraz utwar-
dzania nawierzchni dróg gruntowych. Dzię-
ki polityce podatkowej udało się zrealizować
sporo inwestycji infrastrukturalnych w mie-

ście, jednak to, jakim miastem jest dziś Jó-
zefów, wydaje się efektem pracy kolejnych sa-
morządów po 1989 roku.

W szczególności mogę odnieść się do lat,
w których powierzono mi pełnienie funkcji go-
spodarza miasta. Od roku 1995 rozwój na-
szego miasta jest zaplanowany i konse-
kwentnie realizowany. W naszych działaniach
stawiamy na innowacyjność. Pierwszym po-
mysłem na sukces była prywatyzacja mienia
komunalnego, z której wpływy w roku 2002
stanowiły 15–20 proc. całego budżetu. Dru-
gim elementem gwarantującym sukces są in-
westycje, na które w 2002 roku przeznaczy-
liśmy aż 58 proc. całego budżetu, gdzie
średnia na Mazowszu wynosiła tylko 26
proc. W dwa lata powstało Integracyjne

Centrum Sportu i Rekreacji, w którym oprócz
gimnazjum mieści się kryta pływalnia oraz no-
woczesna hala sportowo-widowiskowa. War-
tość inwestycji wyniosła około 30 mln zł.

W kolejnej kadencji, w latach 2002–2006,
zdobyliśmy pierwsze środki unijne na roz-
budowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. Po
zakończeniu tej inwestycji w Józefowie mie-
liśmy już około 46 km sieci kanalizacyjnej i nie-
mal 47 km wodociągowej. W 2006 roku za-
soby mieszkaniowe Józefowa powiększyły się
o 257 mieszkań. Powstały nowe osiedla TBS
oraz nowe lokale socjalne. Poprawiliśmy
stan dróg i bezpieczeństwa, wybudowaliśmy
ciągi pieszo-rowerowe, zmodernizowaliśmy
oświetlenie uliczne, zwiększyliśmy przepu-
stowość na drogach publicznych poprzez bu-
dowę rond. Józefów to przyjazne miasto,
w którym bezpiecznie można poruszać się tak-
że rowerem. Przez kolejne lata zmodernizo-
waliśmy budynki szkół podstawowych, któ-
re zostały ocieplone i zyskały nowe elewacje.
Pozyskanie środków z Unii Europejskiej
oraz innych źródeł finansowania zwielo-
krotniło szanse Józefowa na rozwój.

W okresie kolejnej kadencji, przypadają-
cej na lata 2006–2010, zmodernizowano kil-
kanaście kilometrów ulic. Od września 2010
roku mieszkańcy Józefowa mogą dojeżdżać
do Warszawy oraz Otwocka Szybką Koleją
Miejską. Dzięki zawartemu porozumieniu
z ZTM w Warszawie oraz Kolejami Mazo-
wieckimi mieszkańcy Józefowa mogą korzy-
stać z tzw. wspólnego biletu. W tym czasie po-
wstał pierwszy parking „Parkuj i Jedź” przy
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stacji PKP Michalin, a przychodnia doczekała
się generalnego remontu i została dostoso-
wana do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Na terenie boiska przy gimnazjum powsta-
ło sztuczne lodowisko, wybudowano skate-
park i liczne place zabaw. Możemy pochwa-
lić się także nowoczesnym budynkiem Ko-
misariatu Policji, w którym obecnie swoją sie-
dzibę ma także Straż Miejska, wyposażona
w stanowiska do monitoringu.

Aktualnie realizujemy kluczową dla mia-
sta inwestycję: „Rozbudowę sieci wodocią-
gowej i kanalizacji sanitarnej na ternie Józe-
fowa”. Jej głównym celem jest ochrona śro-
dowiska naturalnego oraz zabezpieczenie
wód gruntowych, ale również poprawa jakości
życia mieszkańców i rozwój przedsiębior-
czości. Obecnie Józefów to plac budowy, cie-
szy mnie jednak fakt, że prace związane z re-
alizacją tego projektu idą zgodnie z harmo-
nogramem i mimo utrudnień traktowane są
z dużym zrozumieniem ze strony mieszkań-
ców. To potężny projekt, dofinansowany ze
środków UE, z Funduszu Spójności, POiŚ.
Wartość całej inwestycji to 155 mln zł. Pro-
jekt zakłada też budowę kolejnego ujęcia wody.
Po zakończeniu tej inwestycji nasze 18–ty-
sięczne miasto zostanie niemalże w pełni zwo-
dociągowane i skanalizowane. Oprócz wspo-
mnianej inwestycji wodno–kanalizacyjnej
należy zająć się rozwiązaniem problemów
oświatowych. Przez ostatnie lata w Józefo-
wie zamieszkało wiele młodych małżeństw
z dziećmi, stąd staramy się zapewnić naj-
młodszym miejsca w doskonale wyposażo-
nych przedszkolach publicznych, a edukację
w szkołach podstawowych oraz gimnazjum
świadczyć na jak najwyższym poziomie.
Rozważamy także możliwość budowy trze-
ciej szkoły podstawowej. Zależy nam też na
zwiększeniu oferty kulturalnej Miejskiego
Ośrodka Kultury. Chcemy propagować hi-
storię i kulturę naszego regionu.

W jakim kierunku rozwijana jest zabu-
dowa miasta?

– Józefów to miasto młode. Nie posiada
starówki ani rynku będącego sercem miasta.
Obecnie taką funkcję spełniła przestrzeń wo-
kół Urzędu Miasta. Chcemy, aby w niedale-
kiej przyszłości powstało wyraźne centrum
miasta o charakterze mieszkalno-usługo-
wym. W tym celu świadomie kształtujemy jego
przestrzeń. Dbamy jednak o to, by Józefów
w dalszym ciągu zachował swój leśny cha-
rakter oraz typowe dla linii otwockiej elementy
architektoniczne w stylu świdermajer. Jeste-
śmy dumni z nowej inwestycji o wartości oko-
ło 5 mln zł, jaką są Miejskie Tereny Sporto-
we „Józefovia”. W ramach tego projektu po-
wstały dwa boiska z oświetleniem, trybuny,
parking dla samochodów i rowerów, plac za-
baw i urządzenia do fitness outdoor. Obec-
nie Józefów posiada warunki do przyjęcia ka-
dry piłkarskiej zarówno jeśli chodzi o zaple-
cze sportowe, jak i bazę hotelową. Od kilku
lat w Jozefowie znajduje się bowiem cztero-

gwiazdkowy hotel Holiday Inn, który powstał
nad rzeką Świder, w miejscu dawnego Miej-
skiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Sądzę, że
Józefów posiada ogromny potencjał dla roz-
woju usług związanych ze zdrowiem i wy-
poczynkiem. Ze względu na bliskość War-
szawy, wyjątkowy klimat oraz walory przy-
rodnicze i krajobrazowe możemy śmiało
konkurować ze znajdującym się po drugiej
stronie Wisły Konstancinem–Jeziorną. Nie
chcemy zmieniać charakteru naszego miasta,
dbamy, by zachowało ono willowy charakter,
a nieliczne osiedla budynków wielorodzinnych
wtapiały się w zabudowę willową.

W naszych planach znajduje się również
przywrócenie świetności terenów rekreacyj-
nych nad rzeką Świder, które po II wojnie
światowej były ulubionym miejscem wypo-
czynku mieszkańców Warszawy i okolic. Za-
mierzamy też zainwestować w budowę ko-
lejnych mieszkań socjalnych oraz nowego
osiedla TBS przy ul Rejtana. Trzeba jednak
zaznaczyć, że największym kapitałem naszego
miasta są jego mieszkańcy. To oni stymulu-
ją zmiany, aktywnie włączają się w pracę w or-
ganizacjach społecznych, przyczyniając się do
jego rozwoju kulturalnego. Dzięki działalności
mieszkańców Józefów posiada najbogatszą
ofertę kulturalną w całym powiecie otwockim.
Od wielu lat odbywają się spotkania Rady
Konsultacyjno-Społecznej, będącej niefor-
malnym ciałem doradczym, z której zdaniem
bardzo się liczę.

Co pozwala miastu utrzymywać się w sa-
morządowej czołówce i cieszyć się chlubną
opinią i dobrymi wynikami?

– Konsekwentna polityka zrównoważo-
nego rozwoju, nastawiona na innowacyjność,
przy maksymalnym wykorzystaniu posia-
danych zasobów. Już w 2004 roku została
opracowana pierwsza Strategia Rozwoju
Józefowa, zaktualizowana po 4 latach, kie-
dy to dostosowaliśmy ją do zmieniających się
potrzeb. Staramy się, aby nasze plany oraz
działania w jak największym stopniu zaspo-
kajały potrzeby mieszkańców. Trzeba prze-
widywać, planować i być na bieżąco ze

zmieniającymi się uwarunkowaniami ze-
wnętrznymi oraz wewnętrznymi. Pełne za-
angażowanie oraz wysokie kwalifikacje pra-
cowników Urzędu, którzy dbają o powierzone
im obowiązki, sprawiają, że usługi świadczone
przez Urząd są na wysokim poziomie.

Jakie czynniki uważa pan za kluczowe
dla efektywnego zarządzania gminą i jakie
cechy osobowe pomagają tak dobrze wy-
wiązywać się z powierzonej roli gospodarza
Józefowa?

– Przede wszystkim przewidywanie i pla-
nowanie długofalowe. Predyspozycje mena-
dżerskie też są istotne, jednak rzetelność i kon-
sekwencja oraz odwaga w podejmowaniu de-
cyzji są ogromnie ważne. Jak wspominałem,
stawiam na innowacyjność oraz szeroko ro-
zumiane myślenie o mieście jako o systemie
naczyń połączonych. W swoich decyzjach nie
zapominam o prawidłowym zarządzaniu
budżetem, tak, aby płynność finansowa mia-
sta nie została zachwiana.

Jak ocenia pan możliwości budżetowe
miasta, biorąc pod uwagę plany inwestycyjne
i potrzeby społeczno–gospodarcze oraz po-
stulaty mieszkańców? Czy finanse, jakimi
dysponuje samorząd, pokrywają konieczne
wydatki w wystarczającym stopniu, czy nie-
odzowne okazują się dotacje ze źródeł ze-
wnętrznych?

– Zasoby finansowe miasta są ograni-
czone kosztami stałymi oraz zmieniającą
się sytuacją rynkową. Działamy sukcesywnie,
realizując nasze założenia. Wsłuchujemy się
w potrzeby mieszkańców i w miarę możliwości
je realizujemy. Środki finansowe, którymi dys-
ponuje samorząd, oczywiście nie są wystar-
czające. Aby utrzymać dotychczasowy poziom
rozwoju miasta, konieczne jest i będzie się-
ganie po dostępne źródła finansowania ze-
wnętrznego. Pionierskie rozwiązania nie są
nam obce, patrzymy w przyszłość z nadzie-
ją i wiarą w sukces.

Rozmawiał Piotr Danilczuk

www.jozefow.pl

Osiedle TBS przy ul. Werbeny



Co wskazałby pan jako atuty i słabości
gminy Pułtusk i jakie działania najlepiej słu-
żą wykorzystywaniu potencjału oraz nad-
rabianiu zaległości?

– Niewielka odległość od Warszawy po-
woduje z jednej strony duże zainteresowanie
naszym terenem przez mieszkańców stolicy,
a z drugiej strony ułatwia naszym miesz-
kańcom dostęp do bardzo atrakcyjnego ryn-
ku pracy. Jednocześnie Pułtusk jest subre-
gionalnym centrum administracyjnym, edu-
kacyjnym, ochrony zdrowia, usług i handlu
dla otaczających go obszarów.

Atutem gminy są funkcjonujące w na-
szym mieście Akademia Humanistyczna
im. Aleksandra Gieysztora – znana i cenio-
na uczelnia wyższa – oraz Dom Polonii. Przy-
bywający do nas turyści cenią sobie wielo-
wiekową historię Pułtuska i zabytki, a także
jego atrakcyjne położenie nad Narwią, w po-
bliżu obszarów bardzo ciekawych przyrod-
niczo i etnograficznie. Niezwykle ważna jest
aktywność mieszkańców. W mieście mamy
kilkadziesiąt organizacji pozarządowych,
klubów sportowych. We wszystkich 23 so-
łectwach gminy działają rady sołeckie, mamy
dużą liczbę prowadzących szeroką działal-
ność jednostek OSP. Pułtusk kojarzy się z oży-

wionym życiem kulturalnym. Sporo osób ceni
tutejszy spokój i bezpieczeństwo. Miasto wy-
różnia dość dobra baza noclegowa i ga-
stronomiczna. Mamy dobrze działające od
wielu lat mikro, małe i średnie przedsię-
biorstwa. Aktywny jest samorząd gospo-
darczy skupiony wokół Cechu Rzemiosł
i Przedsiębiorczości.

Słabości naszej gminy w mojej ocenie wy-
nikają z ciągle niewystarczającego stopnia wy-
korzystania jej atutów, negatywnych skutków
zjawisk demograficznych powodujących
znaczne zmniejszenie zainteresowania zdo-
bywaniem edukacji w naszym mieście. Gmi-
na Pułtusk nie należy do bogatych. Mimo że
przez ostatnie lata co roku około 25 proc. bu-
dżetu przeznaczaliśmy na inwestycje, wciąż
jeszcze mamy bardzo duże potrzeby w tej
dziedzinie. Aby pełniej wykorzystywać po-
tencjał i nadrabiać zaległości, niezbędne jest
pozyskiwanie jak największej ilości środków
zewnętrznych i bardzo uważne wydatkowa-
nie naszych.

W jakim stopniu środki z funduszy
unijnych pomagają eliminować słabe strony
gminy, a mocne – wzmacniać i eksponować?

– Gdyby nie fundusze unijne wielu istot-
nych, wzmacniających nasz potencjał roz-
wojowy obiektów po prostu by nie było. Dzi-
siaj mieszkańcy Pułtuska i okolic jako nor-
malne traktują to, że mamy krytą pływalnię.
Dzięki funduszom unijnym mamy zmoder-
nizowanych szereg obiektów służących miesz-
kańcom wsi. Bardzo mocno rozwinęliśmy na-
szą sieć wodno-kanalizacyjną, powstało wie-
le nowych odcinków dróg. W tej chwili pro-
wadzimy kilka budów współfinasowanych ze
środków UE. Największe z nich to budowa
sieci szerokopasmowej na terenie gminy i ka-

nalizacji dzielnicy Popławy. Przed nami jesz-
cze inwestycje związane z poprawą atrakcyj-
ności turystycznej okolic pułtuskiego rynku.
Istotne znaczenie mają dla nas także środki
pozyskiwane w ramach Europejskiego Fun-
duszu Społecznego. Dzięki nim mogliśmy
przedstawić ofertę szkoleniową dla dorosłych,
chcących podnieść swoje kwalifikacje lub zdo-
być nowe. Zapewne w przyszłości procento-
wać będzie rozszerzenie oferty edukacyjnej na-
szych szkół, możliwe dzięki pozyskaniu fun-
duszy europejskich. Bardzo ważna jest współ-
praca z innymi gminami skupionymi
w Związku Gmin Regionu Ciechanowskiego.
W ostatnich dniach podpisana została umo-
wa na dofinansowanie budowy Zintegrowa-
nego Programu Gospodarki Odpadami,
obejmującego 27 gmin. Wartość projektu to
około 100 mln złotych.

Co z punktu widzenia osoby zarządza-
jącej gminą decyduje o powodzeniu w go-
spodarowaniu budżetem, pozyskiwaniu do-
datkowych środków ze źródeł zewnętrz-
nych, a dzięki temu realizacji najpotrzeb-
niejszych działań i strategii ukierunkowanej
na rozwój gminy?

– Ważny jest zespół ludzi, z którymi re-
alizujemy zadania, oraz determinacja w dzia-
łaniu. Jednak w samorządzie najważniejsza
jest współpraca z organem stanowiącym
– Radą Gminy. Sądzę, że nasz sukces wyni-
ka między innymi z tego, że mimo częstych
różnic zdań udaje nam się nie zapominać, że
pracujemy po to, aby rozwiązywać problemy
istotne dla mieszkańców.

Jakie ma pan pomysły, aby w kolejnych
latach i nowym okresie programowania
równie skutecznie zdobywać wsparcie fi-
nansowe na projekty prorozwojowe?

– W ostatnich dniach pracowaliśmy z pa-
nem starostą, wójtami gmin powiatu pułtu-
skiego i naszym radnym wojewódzkim nad
przygotowaniem uwag do Strategii Rozwo-
ju Województwa Mazowieckiego. Rozma-
wialiśmy między innymi o szansach, jakie nie-
sie kolejna perspektywa finansowa, o ko-
nieczności nowego sposobu podejścia do
ubiegania się o fundusze unijne, opracowy-
wania projektów w ramach partnerstw mię-
dzy samorządami. Sądzę, że przyszłość
w zdobywaniu środków unijnych będzie na-
leżała do tych, którzy będą patrzyli na rozwój
szerzej niż do tej pory. W naszym przypad-
ku nie przez pryzmat poszczególnych gmin
powiatu, ale całej ziemi pułtuskiej.

Rozmawiała Magdalena Szczygielska

www.pultusk.pl

Wzmacnianie potencjału
Rozmowa z Wojciechem Dębskim, burmistrzem Pułtuska
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Solec-Zdrój – uzdrowiskowa gmina w województwie świętokrzyskim. Jej olbrzymim
potencjałem są najsilniejsze w Europie i jedne z najsilniejszych na świecie wody siarcz-
kowe. Historia uzdrowiska sięga 1837 roku, kiedy to zdrój solecki został wpisany do re-
jestru uzdrowisk polskich. Zawsze wykazywał się on niezwykłą skutecznością leczenia,
głównie schorzeń narządów ruchu, reumatycznych, ortopedyczno-urazowych oraz
skórnych.

Poza najlepszymi siarczkowymi wodami mineralnymi Solec dysponuje również wie-
loma atrakcjami turystycznymi. Znajdują się tu: przepiękny stary park zdrojowy, zalew
rekreacyjny, szlaki spacerowe i do turystyki kwalifikowanej, szlaki historyczne, stadnina
koni. W niezwykłej atmosferze, pełnej zadumy i nostalgii, bez wszechobecnej cywili-
zacyjnej gorączki, można znaleźć tu doskonałe warunki do leczenia i wypoczynku,
a przedsiębiorcy mogą liczyć na przychylny klimat dla uruchamiania inwestycji.

Urząd Gminy Solec-Zdrój
ul. 1 Maja 10, 28-131 Solec-Zdrój
tel. (041) 377 60 39, fax. (041)377 60 22.
ug@solec-zdroj.pl, www.solec-zdroj.pl

SOLEC-ZDRÓJ



Dosyć optymistyczna statystyka
nie mówi jednak wszystkiego.
W wielu gminach, powiatach i wo-
jewództwach realizacja ambit-

nych programów inwestycyjnych oraz na-
kładanie przez państwo nowych zobowiązań,
sprawiły, że samorządowe kasy świecą pust-
kami, a zadłużenie rośnie. Zwracają na to
uwagę samorządowcy, komentatorzy i poli-
tycy opozycji. 

Zagrożenie płynności
Na początku tego roku, podczas konfe-

rencji w Sejmie prezes Prawa i Sprawiedli-
wości Jarosław Kaczyński podkreślił – według
relacji portalu gazeta prawna.pl – że utwo-
rzenie samorządów to jeden z największych
sukcesów, jakie odniosła Polska po 1989 roku.
– Bardzo znaczna część władzy jest w rękach
samorządowców, szczególnie tej istotnej dla
obywatela – powiedział. – Ale dzisiaj, na sku-
tek nasilenia pewnych praktyk, doszliśmy do
stanu, że podstawowa funkcja samorządu jest
zagrożona. Samorządy dla realizacji swoich
zadań potrzebują pieniędzy, a tych pieniędzy
jest zbyt mało. Jest ich na tyle mało, że w czę-
ści samorządów można mówić o zagrożeniu
brakiem płynności.

Jak zaznaczył szef PiS, już teraz mamy do
czynienia z sytuacją, w której samorządy nie
są w stanie zapłacić pensji swoim pracowni-
kom czy nauczycielom. Jest to – według nie-
go – zagrożenie dla demokratycznego funk-
cjonowania samorządów, bo brak płynności
to podstawa do wprowadzenia komisarza.

Ponadto różnego rodzaju decyzje po-
dejmowane przez władzę obciążają samo-
rządy, a uwzględnienie tych obciążeń w bu-
dżecie jest niewystarczające.

W ocenie polityków opozycji, samorzą-
dom może też zabraknąć środków na wkład
własny do projektów współfinansowanych ze
środków z Unii Europejskiej, czyli możliwo-
ści realizacji tej szansy, która dzięki naszemu
członkostwu w Unii Europejskiej została
stworzona.

– Ministrem finansów Jackiem Rostow-
skim kierują proste paradygmaty – powiedział
„Polsce the Times” prezydent Wrocławia
Rafał Dutkiewicz – chciałby dokręcić kwestię
finansów publicznych, ale tylko tam, gdzie da
się włożyć śrubokręt. Niszczy zdrowe finan-
se samorządów, zamiast leczyć chore roz-

wiązania po stronie ekstremalnie zadłużonych
finansów państwa.

Sięganie do kieszeni
Samorządy muszą się jakoś ratować. – Po

masowych podwyżkach w ubiegłym roku
opłat i podatków lokalnych za nieruchomo-
ści, wodę, ścieki, ciepło, bilety komunikacji
miejskiej, żłobki, przedszkola, parkowanie na-
deszła kolejna ich fala. Rząd nie będzie ha-
mował samorządów i pozwoli im głębiej się-
gnąć do naszych kieszeni – uważa Jacek Krze-
miński na portalu obserwatorfinansowy.pl.

W przypadku większości opłat i podatków
lokalnych samorządy mają niemal pełną
swobodę w ich podnoszeniu. Regulowane
przez państwo są ceny energii cieplnej, a tak-
że podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od

posiadania psa, od środków transportowych
(nakładany na auta o wadze powyżej 3,5 tony)
oraz tzw. opłata targowa i klimatyczna.

Do niedawna część gmin nie wprowa-
dzała najwyższych możliwych stawek podatku
od nieruchomości, od lat ustalała je na po-
ziomie dużo niższym od maksymalnego,
tworząc w ten sposób „podwyżkową rezerwę”.
Dlatego teraz może podnieść opłaty i podatki
lokalne, których górne stawki wyznacza mi-
nister finansów, znacznie powyżej wskaźni-
ka inflacji. W tym roku skorzystało z tej moż-
liwości wiele polskich miast, co potwierdza-
ją dane ze sprawozdań z wykonania ich bu-
dżetów. W 65 największych miastach w Pol-
sce, czyli tzw. miastach na prawach powia-
tu, ubytek dochodów wynikający z tego, że
dana gmina nie zastosowała maksymalnych
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Czy przyjdzie komisarz?
Według danych ze sprawozdań, budżety jednostek samorządu terytorialnego 
w I półroczu 2012 roku zamknęły się zbiorczo nadwyżką w kwocie 
6,6 mld zł, przy planowanym deficycie w wysokości ponad 13 mld zł. 
Podobnie było w pierwszym kwartale tego roku
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stawek podatków i opłat lokalnych zmniejszył
się w pierwszym półroczu 2012 roku o ponad
10 proc. (w porównaniu do analogicznego
okresu ubiegłego roku), z 274 do 236 mln zł.
W przypadku podatku od nieruchomości była
to zmiana o prawie 25 proc., z 203 mln do 156
mln zł.

Powyżej inflacji rosną także ceny za
energię cieplną (większość firm ciepłowniczych
wciąż jest w rękach samorządów). W zeszłym
roku zwiększyły się one w Polsce średnio o 6,1
proc., a na Lubelszczyźnie, Podlasiu i w Ma-
łopolsce o ponad 7 proc. To jednak niewiel-
kie wzrosty w porównaniu do podwyżek
opłat i podatków lokalnych, których państwo
nie wyznacza i nie reguluje.

Lokatorzy mieszkań komunalnych
w Olsztynie kilka miesięcy temu dowiedzieli

się, że ich czynsze wzrosną jeszcze w tym roku
ponad dwukrotnie, o 116 proc., z 2,89 zł do
6,24 zł miesięcznie za 1 mkw. W Gdańsku tzw.
bazowa stawka za 1 mkw. wzrosła o prawie
100 proc. już jesienią zeszłego roku, a w Kiel-
cach na początku tego roku została pod-
wyższona o 32 proc.

W tym roku posypały się także po raz ko-
lejny duże podwyżki cen biletów komunika-
cji miejskiej. Zdrożały one znacznie powyżej
wskaźnika inflacji. W ostatnich miesiącach raz
po raz idą też w górę opłaty za wodę i ście-
ki.

Samorządy głębiej sięgają także do kie-
szeni właścicieli samochodów, wykorzystując
strefy płatnego parkowania w centrach miast.
Niektóre miasta nie tylko podnoszą ceny, ale
i powiększają swoje strefy płatnego parko-

wania. W ten sposób opłaty, które kiedyś
wprowadzono pod hasłem walki z korkami
w wielkich miastach, w ostatnich latach
zmieniły się w kolejny lokalny podatek, któ-
ry pozwala zwiększać gminne dochody.

Podobnie stało się zresztą z gminnymi fo-
toradarami, które pierwotnie miały służyć do
zmniejszania liczby piratów drogowych. Dziś
ich główny cel to na ogół generowanie do-
chodów. Dlatego na przykład leżące przy
głównych drogach niektóre zachodniopo-
morskie miejscowości, które zarabiały grube
pieniądze na fotoradarach, ostatnio wpro-
wadziły na tych arteriach ograniczenia pręd-
kości do 40 km na godzinę. Bo do obowią-
zujących dotąd 50 km na godzinę kierowcy
zdążyli się już przystosować.

Główna przyczyna tego lokalnego, pod-
wyżkowego tsunami jest powszechnie zna-
na. Wiele polskich samorządów znajduje się
w złej sytuacji finansowej i nie może się już
bardziej zadłużać. Wprowadza więc oszczęd-
ności (niekiedy absurdalne, np. na część nocy
gasi latarnie), ogranicza inwestycje, cza-
sem bez powodzenia – z uwagi na pogar-
szającą się koniunkturę gospodarczą – pró-
buje wyprzedawać swoje spółki i nierucho-
mości. Ponieważ to nie wystarcza, żeby zbi-
lansować budżet i pokryć wszystkie wydat-
ki, samorządy uciekają się do zwiększania
opłat i podatków lokalnych.

CR

Skąd pieniądze?

Dochody jednostek samorządu terytorialnego określa ustawa z dnia 13 listopada
2003 r. Należą do nich:
Gminy mają udział w 39,34 proc. wpływów z podatku dochodowego od za-
mieszkałych w gminie osób fizycznych oraz 6,71 proc. z podatku dochodowego od
osób prawnych mających w gminie siedzibę. Wpływy z szeregu podatków np. od
nieruchomości, czynności cywilnoprawnych, także z kar pieniężnych itd. 
Powiaty mają udział w 10,25 proc. podatku od osób fizycznych oraz 1,4 proc. od
osób prawnych oraz wpływy z różnych opłat. 
Województwa otrzymują 1,60 proc. podatku od osób fizycznych oraz 14,75 proc.
podatku od osób prawnych. A także dochody uzyskiwane przez wojewódzkie jed-
nostki budżetowe, z majątku województwa i inne.

Źródło: newsweek.pl

Gmina Szydłowiec znajduje się w ścisłej czołówce najsku-
teczniejszych gmin regionu radomskiego w pozyskiwaniu
środków z UE. W dużej mierze są one przeznaczone na re-
alizację projektu kluczowego, zakładającego odnowę za-
bytkowych obiektów w Szydłowcu, a także poprawę
funkcjonalności i dostępności infrastruktury kulturalnej
i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza.
Realizacja projektu kluczowego to kompleksowe uporząd-
kowanie, remont i rewitalizacja szydłowieckiej przestrzeni
publicznej, czyli najbardziej reprezentacyjnych miejsc mia-
sta: Zamku Szydłowieckich i Radziwiłłów wraz z wyspą
i Parkiem Radziwiłłowskim, remont Ratusza z przystoso-
waniem wieży ratuszowej na galerię widokową, zagospo-
darowanie budynku „Pod Dębem”. Nowy blask zyska
Rynek Wielki i ulica Radomska oraz Skwer Staromiejski.
Kolejną, ważną inwestycją zrealizowaną przy wykorzysta-
niu środków UE jest „Międzygminna Strefa Aktywności
Gospodarczej i Inkubator Przedsiębiorczości w Szy-
dłowcu”. Efektem tej inwestycji jest kompleks gospodar-
czy – Inkubator Przedsiębiorczości i Centrum Obsługi

Inwestora – zorientowany na wspomaganie nowo
powstałych przedsiębiorstw, poprzez dostarczenie od-
powiedniej do potrzeb powierzchni na działalność gospo-
darczą.
Dzięki funduszom z UE zmodernizowane zostało tar-
gowisko miejskie. Projekt pn. „Poprawa dostępności
działalności gospodarczej w Szydłowcu przy ulicy Stra-
żackiej / Wschodniej” pozwolił na wybudowanie nowo-
czesnego targowiska przyjaznego zarówno kupcom, jak
i mieszkańcom.
Gmina Szydłowiec zrealizowała również projekt „Równe
sz@nse na starcie”, którego celem jest przeciwdziała-
nie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców. Został on
zrealizowany przez wyposażenie w komputery i do-
starczenie Internetu do 40 gospodarstw do-
mowych oraz stworzenie uczniom warunków
do nauki informatyki w nowo utworzonych
pracowniach komputerowych w szkołach pod-
stawowych i gimnazjach funkcjonujących na
terenie gminy Szydłowiec.

www.szydlowiec.pl

– Od kilku lat gmina Szydłowiec skutecznie sięga po środki unijne, co widać na różnych płaszczyznach
naszej działalności. Dzięki wspólnemu zaangażowaniu ludzi, którym zależy na dobru naszej małej ojczy-
zny, realizujemy historyczne zadania. Takim właśnie przedsięwzięciem jest projekt kluczowy „Odnowa
zabytkowych obiektów…”. Dziś jesteśmy świadkami, jak na naszych oczach zapisuje się historia. Jesz-
cze nigdy nie wykonywano w naszym mieście tak wielu i tak szeroko zakrojonych prac w tym samym
czasie.

Andrzej Jarzyński, burmistrz Szydłowca

GMINA SZYDŁOWIEC
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Gmina Kobylanka leży w zachodniej
części województwa zachodnio-
pomorskiego. Korzystna lokali-
zacja wpływa na jej atrakcyjność

turystyczną oraz inwestycyjną – w tym na za-
interesowanie osób zajmujących się obsługą
ruchu turystycznego. Ponadto jest ona miej-
scem, gdzie osiedlają się mieszkańcy z okolic
Szczecina i Stargardu Szczecińskiego.

Najważniejszym atutem gminy jest jezioro
Miedwie – jedno z największych jezior w Pol-
sce. Zbudowano nad nim promenadę z am-
fiteatrem, częściowo zatopioną w wodach je-
ziora, którą przykrywa dach w postaci po-
tężnego żagla wygiętego przez wiatr. Wzdłuż
brzegu jeziora zbudowano oświetlone ścież-
ki spacerowe i rowerowe, plac zabaw i ska-
tepark. W głąb jeziora biegnie molo z uro-
kliwą, zadaszoną werandą. Zbudowano też
drewniane pomosty wijące się raz na brzegu,

raz nad taflą jeziora. Miejsce to nosi nazwę
Parku Przyrody i ma charakter przyrodniczej
ścieżki edukacyjnej.

Od 2007 roku w gminie realizowany jest
cykl imprez pod nazwą Miedwiańskie Lato,
w ramach którego odbywają się: Wybory Miss
Miedwia, Ogólnopolski Festiwal Młodych Ta-
lentów i Piosenki Ekologicznej, Regaty że-
glarskie o Błękitną Wstęgę Jeziora Miedwie,

Mistrzostwa Polski Strażaków Ochotników
„Stihl Timbersports Series”, Maraton MTB
dookoła Jeziora Miedwie, Jarmark Wsi Za-
chodniopomorskiej „ Złota Dynia”.

Turyści mają w gminie doskonałą spo-
sobność do uprawiania takich dyscyplin, jak
kajakarstwo, żeglarstwo, windsurfing, kite-
surfing. Dla zwolenników aktywności na lą-
dzie istnieją tu świetne warunki do Nordic
Walkingu, przejażdżek konnych oraz wycie-
czek pieszych i rowerowych wokół jeziora. Nie
małą atrakcją jest położona na wysokości
miejscowości Żelewo i Koszewko torpedow-
nia, będąca pozostałością po działających tu
w okresie II wojny światowej zakładach do-
świadczalnych i montowni torped. Ponadto
gmina Kobylanka posiada znakomitą bazę ga-
stronomiczną.

www.kobylanka.pl

Gmina otwarta na turystów
Gmina Kobylanka od północy graniczy z Puszczą Goleniowską, która 
jest rajem dla grzybiarzy, pasjonatów wędrówek na łonie natury 
i miłośników historii, a znajdujące się na jej terenie jezioro Miedwie 
przyciąga amatorów wodnego szaleństwa

Amfiteatr w Morzyczynie

Wrankingu „Rzeczpospolitej”
gmina Płaska zajęła 3. miejsce
w kraju wśród gmin wiejskich
pod względem wykorzystania

funduszy unijnych. Gmina została uhono-
rowana nie tylko ze względu na dobre wyni-
ki finansowe, ale także za dbanie o rozwój
i podnoszenie jakości życia mieszkańców.

Jedną z najważniejszych inwestycji pro-
wadzonych przez samorząd gminy jest „Roz-
budowa infrastruktury turystycznej w strefie
Kanału Augustowskiego na terenie Gminy
Płaska” w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2007–2013. W wyniku projektu zbu-
dowane zostało Gminne Centrum Tury-
styczno-Sportowe (nowoczesny budynek
Centrum Informacji Turystycznej, budynek
trybun zewnętrznych z zapleczem rekre-
acyjno-sportowym oraz zespół boisk spor-
towych). W ramach projektu wybudowana
została także ścieżka rowerowo-narciarska
wzdłuż szlaku Kanału Augustowskiego,
a w najbliższych miesiącach zostanie wyko-

nane zagospodarowanie 3 plaż w infra-
strukturę turystyczną.

Ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007–2013, Działanie 8.3. – Przeciwdziała-
nie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, gmi-
na realizuje projekt:„Dostęp do Internetu
– szansa na dynamiczny rozwój Gminy Pła-
ska”. Kolejną dużą inwestycją jest przebudowa
układu komunikacyjnego 12 dróg lokalnych
na terenie gminy Płaska o łącznej długości

około 10 km w ramach projektu „Rozbudo-
wa infrastruktury transportowej wokół Kanału
Augustowskiego”, realizowanego z partnerami
z Grodna, w ramach Programu Polska–Bia-
łoruś–Ukraina 2007–2013. Całkowity koszt
projektu wynosi 1 652 575,66 euro, w tym do-
finansowane ze środków UE wynosi 82,84
proc. W trakcie realizacji jest również projekt
„Rozwój ekoturystyki na pograniczu polsko-
litewskim” w ramach Programu Współpracy
Transgranicznej Polska–Litwa. W ramach pro-
jektu gmina wybudowała system przydo-
mowych oczyszczalni ścieków oraz realizu-
je działania na rzecz rozwoju turystyki na po-
graniczu polsko-litewskim.

W najbliższej przyszłości samorząd za-
mierza skupić swoje wysiłki na promowaniu
turystycznym gminy Płaska, która ze wzglę-
du na Kanał Augustowski, rzekę Czarna
Hańcza oraz jeziora i lasy Puszczy Augu-
stowskiej posiada niezwykłe walory przy-
rodnicze oraz potencjał turystyczny.

www.plaska.pl

Płaska na podium
Gmina Płaska uplasowała się na 3. miejscu w Polsce 
pod względem skuteczności w pozyskiwaniu funduszy unijnych

Centrum Informacji Turystycznej



Jakie narzędzia wsparcia są aktualnie
najbardziej znaczące z punktu widzenia
funkcjonowania samorządów lokalnych?

– Funkcjonowanie gmin determinują
uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne.
W zakresie tych zewnętrznych z punktu wi-
dzenia gmin najważniejsze jest, aby prawo sta-
nowione przez polski sejm można było wdra-
żać w sposób samorządowy. Niestety w ostat-
nich latach samorząd traci na samej samo-
rządności, co trafnie określił prof. Kulesza, mó-
wiąc, że samorząd przegrał samorządność
z rządem. Coś w tym jest, bowiem już w la-
tach 90. samorząd terytorialny w Polsce wy-
konywał zadania, które nie były zastrzeżone
ustawami dla innych, a obecnie realizuje tyl-
ko zadania zawarte w ustawach, z których bar-
dzo skrupulatnie się nas rozlicza. Ponieważ
polskie prawo jest niejasne, to na wielu płasz-
czyznach działania na szczeblu lokalnym
mamy duże trudności ze stosowaniem jego za-
pisów, a w efekcie mamy trudności z gminną
aktywnością na rzecz dobra publicznego.
Prawo na co dzień wyraźnie usztywnia moż-
liwości działania samorządów, wręcz ogranicza
je do wytyczenia kierunków wyznaczonych
uprzednio przez resorty, a to znacząco wpły-
wa na nasze możliwości ruchów. Drugi istot-
ny element wiąże się z kondycją finansową.
Wiemy, jak bardzo gminy wiejskie są zróżni-
cowane pod względem wielkości – od naj-
mniejszych, typowo rolniczych, po gminy
podmiejskie, liczące 25 tys. mieszkańców,
które korzystają z PIT-u i doznają w okresie
dekoniunktury uszczerbku w budżecie wsku-
tek zmniejszenia wpływu z podatków. Naj-
ważniejsza jest stabilizacja finansowa każde-
go samorządu. Niestety, jako związek prze-
widujemy, że w wyniku wprowadzonych
przez ministra finansów ustawowych ogra-
niczeń możliwości zadłużania się gminy,
a zwłaszcza złotej reguły, która mówi, że wy-
datki bieżące nie mogą przekroczyć dochodów
bieżących, przy jednoczesnym przydzieleniu
gminom wielu niedofinansowanych zadań,
szczególnie w zakresie oświaty czy opieki spo-
łecznej, niemożliwe stanie się racjonalne go-
spodarowanie zasobami budżetu każdej ma-
łej gminy. Nie można zaciągać kredytów na
wydatki bieżące, a subwencja oświatowa
przekazywana chociażby na małe szkoły wiej-
skie jest niewystarczająca i gminy muszą do
niej dopłacać duże środki finansowe. To na-
sza podstawowa troska na dziś.

Jakie rozwiązanie byłoby najbardziej
zasadne?

– W tym kontekście jedyną szansą, jaką
widzimy, jest wzmocnienie budżetu gmin
wiejskich. ZGW w tym zakresie zrobił wiele
– wspólnie z miastami, powiatami i woje-
wództwami gminy podmiejskie włączyły się
do walki o wzrost dochodów z PIT o sym-
boliczne 8 mld zł, jakie samorząd stracił

z uwagi na ulgi prorodzinne i wprowadzo-
ne zmiany stawek podatkowych. Z kolei dla
małych gmin wiejskich złożyliśmy projekt
subwencji ekologicznej. W Polsce mamy
bowiem obszary chronione, nakładane na
gminy ustawami, co ogranicza ich rozwój go-
spodarczy w stopniu porównywalnym z jed-
nostkami, na których takich obszarów nie ma.
Zaproponowaliśmy, aby tam, gdzie rząd

Lokomotywa 
potrzebuje wagonów
Rozmowa z Mariuszem Poznańskim, przewodniczącym Związku Gmin Wiejskich RP

POLSKA SAMORZĄDOWA
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Według mnie udowodniliśmy, że potrafimy 
wykorzystywać środki zewnętrzne. Mimo wielu 
trudności administracji rządowej nauczyliśmy się
składać wnioski, a ponadto pokazaliśmy, że potrafimy
działać wspólnie w ramach dużych projektów,
łącząc siły i uzyskując potężne kwoty wsparcia
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wprowadza te obszary, gminy otrzymały
subwencje na wzór tych otrzymywanych
w Specjalnych Strefach Ekonomicznych.
To elementy wsparcia zewnętrznego, będą-
ce punktem wyjścia dla pozyskiwania środ-
ków zewnętrznych, zarówno krajowych, jak
i europejskich. Niezależnie od źródła finan-
sowania trzeba pamiętać o obowiązującej za-
sadzie, że pieniądze na realizację projektu naj-
pierw trzeba znaleźć w budżecie i wyłożyć,
by potem uzyskać ich zwrot, a z uwagi na
ograniczenia wprowadzone przez ministra fi-
nansów wiele gmin wiejskich nie ma wolnych
środków na przeprowadzenie inwestycji.
Przewidujemy, że z uwagi na te obostrzenia
w przyszłym roku około 400 gmin nie będzie
mogło domknąć swoich budżetów. Oznacza
to, że nie tylko nie będą mogły planować in-
westycji, lecz także realizować zadań wła-
snych.

Zatem część gminy z góry jest pozba-
wiona szansy na sięgnięcie po środki ze-
wnętrzne i skorzystanie z szans, jakie dają?

– Otóż to. Jeżeli gmina nie ma wolnych
środków na realizację inwestycji ani zdolno-
ści kredytowej, nie ma mowy o planowaniu
działań rozwojowych na kolejne lata. Do tego
można dorzucić tendencję zmniejszania
wpłat na „janosikowe”, które stanowi pod-
stawę funkcjonowania wielu małych, naj-
biedniejszych gmin. W tej kwestii również
ZGW zajął jednoznaczne stanowisko, za-
kładające, że jeżeli rząd zgodzi się na zmniej-
szenie wpłat dla najbogatszych gmin na
rzecz najbiedniejszych samorządów, to musi
przeznaczyć na ten cel równoważną kwotę
z budżetu państwa. W przeciwnym razie naj-
mniejsze gminy wiejskie nie będą w stanie
funkcjonować i załamie się demokracja.

Jak widzi pan perspektywy na zmianę
tych krzywdzących uwarunkowań?

– Przede wszystkim konieczne jest upo-
rządkowanie spraw oświatowych, do czego
stale dążymy. Samorząd terytorialny przy-
gotował nowy projekt zmian w Karcie Na-
uczyciela. Uważamy, że system oświaty
w obecnym kształcie nie jest zadowalający,
środki przekazywane na ten cel nie są wła-
ściwie wykorzystywane, zmniejszyła się licz-
ba dzieci w szkołach przy stałej liczbie na-
uczycieli, a efekty tego obserwujemy na co
dzień w polskich szkołach, które zostały
ostatnio uznane za najmniej innowacyjne
w procesie kształcenia, co wyraźnie ilustru-
je, że z poziomem edukacji w Polsce nie jest
najlepiej. Potrzebna jest likwidacja pewnych
ulg ujętych w Karcie Nauczyciela, która po-
zwoliłaby lepiej zwydatkować te same środ-
ki na zwiększenie liczby zajęć dodatkowych,
które stawiają na indywidualny charakter na-
uczania, a nie tylko rozwijają umiejętność wy-
pełniania formularzy testów.

Jakie inne obszary rozwoju wiejskich wy-
magają w tej chwili największych nakładów?

– Drugim ważnym obszarem jest opieka
społeczna. Dopóki nie ma standardu w tych

dwóch sferach, samorząd zawsze będzie na
przegranej pozycji. Te dwie dziedziny są dla
nas wiążące, zajmują najwięcej czasu i wy-
magają najwięcej środków. Jeżeli chodzi o per-
spektywę kolejnych lat z punktu widzenia gmin
wiejskich, oczekiwalibyśmy przede wszystkim
większych środków na poprawę infrastruktury
technicznej związanej z dojazdem do po-
szczególnych miejscowości. Bez porządnych
dróg i światłowodów doprowadzonych do
każdej miejscowości nie znajdzie się żaden
przedsiębiorca gotowy zainwestować na te-
renach wiejskich, zaś młodzież, nie będąc
w stanie wyżyć w rodzimych stronach, będzie
migrowała do miast, co z punktu widzenia
zrównoważonego rozwoju nie jest dobre.
Chcielibyśmy utrzymać młodych, zdolnych
ludzi na wsi, aby tworzyli tam nowe miejsca
pracy i znaleźli na obszarach gmin wiejskich
dobre miejsce do życia. Takie podejście
stawia nas w opozycji do rządu i ministra
rolnictwa, ponieważ uważamy, że środki
z PROW-u powinny być w większym stopniu
przeznaczone na inwestycje infrastruktural-
ne: drogi, kanalizację, sieci internetowe, któ-
re dotrą do każdej miejscowości. To warunek
stworzenia godnego życia młodym Pola-
kom.

Czy właśnie te obszary najwięcej zyskają,
jeśli przyjmiemy, że uda się wygospodarować
w budżecie pieniądze potrzebne do uzyska-
nia dofinansowania projektów?

– Wydaje się, że w tej chwili pojawia się
ogromna szansa dla małych programów. Jak
wiemy, dotychczas w Polsce były realizowa-
ne głównie duże programy, przeznaczone na
rozwój potężnych inwestycji, budowę dróg
i obwodnic, na których skorzystały przede
wszystkim duże miasta. W tej chwili, gdyby
zmienił się sposób redystrybucji środków
pomocowych, gdyby postawiono na niedu-
że gminy, które nie są tak zadłużone jak mia-
sta, to byłaby szansa, że dzięki pewnej nad-
wyżce, jaką dysponują gminy wiejskie, do-
stępne środki byłyby właściwie wykorzystane.
Problem w tym, że urzędnicy wolą analizo-
wać dokumenty związane z dziesięcioma pro-
gramami niż z tysiącami programów. Wtedy
łatwiej się rozliczać i jest to powszechnie prak-
tykowane. Najlepszym okresem dla gmin wiej-
skich był czas realizacji programu SAPARD.
Mimo że staliśmy godzinami w kolejce w War-
szawie, żeby móc sięgnąć po te środki, to
w efekcie spowodowały one znaczący rozwój,
zwłaszcza obszarów wiejskich, gdzie mogli-
śmy budować drogi, sieci kanalizacyjne i wo-
dociągowe. Teraz jest czas na debatę, by po-
stulować o skierowanie dotacji nie tylko na ob-
szary metroplitalne, co jest w Polsce modne,
choć Europa odchodzi od tego trendu, lecz
w większym stopniu na tereny rozproszone,
które mogą stanowić lokalne centra rozwo-
jowe. Do takiej funkcji predestynowane są
miasteczka i gminy wiejskie, posiadające
duży potencjał. Sama lokomotywa pojedzie,
ale warto zapytać, jaki będzie efekt. Zawsze

lepiej, gdy ruszy cały pociąg. Jeżeli lokomo-
tywami mają być metropolie, to trzeba do nich
dołączyć wagony w postaci obszarów wiej-
skich, które pociągną za sobą swą siłą napę-
dową w stronę rozwoju.

Czy, abstrahując od finansów, samo-
rządowcy opanowali sztukę ubiegania się
o wsparcie zewnętrzne i dziś większy problem
stanowi określenie celów wymagających
wsparcia i właściwe wykorzystanie dodat-
kowych wpływów do budżetu?

– Według mnie udowodniliśmy, że po-
trafimy wykorzystywać środki zewnętrzne.
Mimo wielu trudności administracji rządo-
wej nauczyliśmy się składać wnioski, a po-
nadto pokazaliśmy, że potrafimy działać
wspólnie w ramach dużych projektów, łącząc
siły i uzyskując potężne kwoty wsparcia.
Umiemy też wykorzystać środki w programie
LEADER, które mobilizują stowarzyszenia
działające przy fundacjach gminnych. Przy-
gotowani jesteśmy dobrze. Problem w tym,
czy własne środki pozwolą na praktyczne wy-
korzystanie tych umiejętności i realizację sta-
wianych sobie celów, jak również czy admi-
nistracja rządowa będzie chciała te małe pro-
gramy realizować, dając gminom wiejskim
szansę na wykorzystanie ich potencjału.
Dziś miasta nie mogą pogłębiać zadłużenia
i zaciągać kolejnych kredytów, co otwiera furt-
kę małym gminom. Trzeba tylko przekonać
rządzących, by nie blokowali środków tylko
dla miast lub na ścianę wschodnią, lecz rów-
norzędnie traktowali wszystkie regiony i sa-
morządy lokalne. Warto zastanowić się nad
zmianą klucza rozdzielania środków po-
mocowych z dostępnej puli, by nie otrzy-
mywali ich tylko najbiedniejsi, ale ci, którzy
mają potencjał i mogą je skutecznie spożyt-
kować.

Zatem można przyjąć, że nastawienie
gmin wiejskich w świetle nowej perspekty-
wy finansowej UE na lata 2014–2020 zale-
ży raczej od zmian regulacji prawnych i uwa-
runkowań niż samej puli dostępnych środ-
ków?

– Nie tyle od zmian prawnych co od do-
brej woli realizacji tego typu zadań, z których
mogą skorzystać najmniejsze samorządy.
Chodzi o zrozumienie, że Europa dąży do
równomiernego rozwoju, i zachowanie zdro-
worozsądkowej równowagi, aby tak dokonać
podziału puli przeznaczonej na dotacje, żeby
nie tylko miasta i gminy podmiejskie mogły
się rozwijać, lecz także gminy wiejskie mogły
składać wnioski i realizować projekty ku za-
dowoleniu społeczności lokalnej. Teraz jest
czas na debatę i nakreślenie potrzeby okre-
ślonego spojrzenia na dawanie szans, aby
i najmniejsze jednostki mogły skorzystać
z dźwigni rozwojowej za sprawą funduszy
unijnych.

Czy docierają już jakieś sygnały, że za-
nosi się na oczekiwane zmiany?

– Mamy swoich przedstawicieli w Ko-
mitecie Regionów w Brukseli, tam też ZGWRP
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rozmawiał o perspektywie 2014–2020, sy-
gnalizując potrzebę inaczej ukierunkowane-
go rozdziału środków unijnych, potrzebę
skoncentrowania się w większym stopniu na
rozwoju infrastruktury na obszarach wiejskich
niż na dopłatach bezpośrednich. Wydaje mi
się, że znaleźliśmy zrozumienie, ale – jak wia-
domo – do dzisiaj nie ma decyzji, jakie środ-
ki popłyną w latach 2014–2020 do Polski. Po-
daje nam się różne dane, a ponieważ jesteśmy
zależni od postanowień w UE, to w tym miej-
scu pojawia się olbrzymie pole do popisu dla
polskiego rządu i przedstawicieli naszego kra-
ju w Parlamencie Europejskim, żeby przy-
najmniej utrzymać zapowiadane na począt-
ku dopłaty dla Polski na poziomie 300 mld
euro. Wtedy będzie czas na dyskusję nad wła-
ściwym podziałem tych środków na szczeblu
krajowym.

Co oprócz zastrzyków finansowych
z Unii może kreować dodatkowe dochody na
bieżącą działalność i rozwój dla samorządów
obarczonych niedofinansowanymi zada-
niami?

– Największy ból wiąże się z faktem, że
w niedofinansowanych gminach wiejskich
nie ma możliwości podnoszenia podatków.
System podatkowy w Polsce zakłada, że
maksymalny podatek jest taki sam w War-
szawie, jak i w najmniejszej gminie. Tyle że
w tych najmniejszych gminach ludzie mają
zdecydowanie mniejsze dochody. Należy

szukać rozwiązań w subwencji wyrów-
nawczej albo opracować nowe zasady fi-
nansowania małych gmin, bo one same po
prostu sobie nie poradzą. To trudny temat
do dyskusji, ponieważ na razie nie znaj-
dujemy partnera do rozmowy na temat źró-
deł dofinansowania tych małych gmin.
Myślę, że jeżeli rząd zetknie się z sytuacją,
że 300–400 gmin nie będzie mogło do-
mknąć budżetów bieżących, bo zabraknie
równowagi z dochodami, zacznie się po-
ważny problem już nie tylko dla samorzą-
dów, ale na szczeblu państwowym. Wtedy
trzeba wprowadzić zarząd komisaryczny
i znaleźć w budżecie państwa pieniądze na
utrzymanie tych gmin. To groźba, którą sy-
gnalizujemy, choć – poza wspomnianą
subwencją ekologiczną – bez konkretnych
propozycji rozwiązań.

Jak ważnym czynnikiem motywującym
samorządy do działania jest rywalizacja? Sa-
morządy lokalne powinny ze sobą konku-
rować, czy raczej współpracować na rzecz re-
alizacji wspólnych celów?

– Zdecydowanie bardziej służy samo-
rządom współpraca i tworzenie związków
w celu realizacji dużych zadań przy wsparciu
ze źródeł zewnętrznych. Z rywalizacji zawsze
zwycięsko wyjdą gminy najbogatsze. Bez
połączenia sił i potencjałów niewielkich gmin
wiele projektów na realizację z własnych
budżetów czekałoby całe lata.

Czy opracowywane rankingi uwzględ-
niające różne kryteria dają miarodajny ob-
raz kondycji samorządów i sprzyjają upo-
wszechnianiu dobrych praktyk samorzą-
dowych?

– W tej kwestii jestem ogromnym scep-
tykiem. Są bowiem gminy bogate, które
ustawicznie wygrywają w różnych konkursach,
co nie oddaje faktycznego wysiłku poszcze-
gólnych jednostek terytorialnych na rzecz po-
prawy jakości życia mieszkańców. Najbardziej
odpowiadał mi konkurs przeprowadzany
przez tygodnik „Wspólnota”, sprowadzający
się do oceny świadczenia usług na poziomie
gminy w zakresie oświaty, komunikacji, usług
komunalnych, wodociągowych, w tym oce-
ny ze strony mieszkańców. Co do rankingów
– oczywiście można mieć cały korytarz dy-
plomów, tylko jeżeli to wynika z potencjału
gminy, która ma np. kopalnię węgla i finan-
se umożliwiające szerokie działania prospo-
łeczne, to akurat zasługa i wkład pracy sa-
morządu są wątpliwe. Podobnie mniejszym
gminom trudno konkurować z jednostkami
położonymi przy autostradach, korzystają-
cymi ze Specjalnych Stref Ekonomicznych.
Myślę, że dla władz gminnych największą sa-
tysfakcją jest to, co uda się w gminach zro-
bić i fakt, że jest to doceniane przez miesz-
kańców, a nie miejsce w rankingu.

Rozmawiała Magdalena Szczygielska

Gmina Suchy Dąb położona jest na obszarze Doliny Dolnej Wisły, w całości na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Żuławy
Gdańskie”. Obszar cechuje się bardzo dobrymi glebami oraz dogodnym do rozwoju rolnictwa równinnym ukształtowaniem terenu. System
melioracyjny umożliwia wykorzystanie obszaru pod uprawy.

Gmina Suchy Dąb jest atrakcyjnym miejscem dla trustów. Obok świetnie rozwijającego się rolnictwa, związanego z usytuowaniem na naj-
żyźniejszych glebach w kraju, w gminie znajdują się licznie zachowane zabytki, które można zwiedzić podążając szlakami turystycznymi.

Urząd Gminy w Suchym Dębie
ul. Gdańska 17

83-022 Suchy Dąb
tel. (58) 682 86 85, 

fax (58) 682 86 85 wew. 31
gmina@suchy-dab.pl

www.suchy-dab.pl

Zabytki znajdujące się na terenie gminy:
• Zamek pokrzyżacki z kaplicą filialną – Grabiny-Zameczek,
• Park zabytkowy, będący elementem układu przestrzennego majdanu – Grabiny-Zameczek,
• Kościół filialny pw. Matki Boskiej Różańcowej z 1353 r. – Koźliny,
• Spichlerz przy domu nr 45 z XVIII w. – Koźliny,
• Kościół filialny pw. Znalezienia Św. Krzyża z XIV w. – Krzywe Koło,
• Dom mieszkalny (podcieniowy) nr 7, z pocz. XIX w. – Krzywe Koło,
• Kościół filialny pw. Św. Antoniego Padewskiego z przełomu XIV/XV w. – Osice,
• Dom mieszkalny nr 20 z 1844 r.– Osice,
• Dawna plebania, z II poł. XVIII w. – Osice,
• Ruiny kościoła z XIV–XV w. –Steblewo,
• Dom mieszkalny (podcieniowy) nr 23 k. z XVIII w. – Steblewo,
• Dom mieszkalny (podcieniowy) nr 37 k. z XVIII w. – Steblewo,
• Kościół  parafialny pw. św. Anny i Joachima z XVIII w. – Suchy Dąb,
• Kościół filialny pw. Wniebowzięcia NMP z 1593 r. – Wróblewo



Jakie walory czynią zarządzaną przez
pana gminę atrakcyjnym miejscem do za-
mieszkania oraz skłaniają potencjalnych
inwestorów do ulokowania swojego biznesu
na jej terenie?

– Gmina Płońsk znajduje się na szlaku ko-
munikacyjnym dróg S7, Nr 10 i 50, w niedużej
odległości od Warszawy. Ze względu na po-
łożenie na trasie z Warszawy do Gdańska sta-
nowi dogodną lokalizację, by zatrzymać się
po drodze, odpocząć w czasie podróży, sko-
rzystać z miejscowej oferty gastronomicznej
i gościny lokalnych gospodarstw agrotury-
stycznych. Czyste powietrze, walory środo-
wiska naturalnego oraz niskie koszty działek
budowlanych zachęcają zarówno do za-
mieszkania u nas na stałe, jak i rozpoczęcia
własnej działalności gospodarczej.

Należą państwo do czołówki samorzą-
dów najlepiej wykorzystujących środki unij-
ne. Co decyduje o sukcesach w aplikowaniu
o dotacje?

– Gmina Płońsk jest jedną z najmłodszych
gmin w Polsce. W tym roku obchodzimy ju-
bileusz 20-lecia jej powstania, po rozdziale ad-
ministracyjnym z miastem. To jednak nie prze-
szkadza w uzyskiwaniu imponujących wyni-
ków. Patrząc na pozycję Płońska na tle innych
jednostek terytorialnych i efekty planowanych,
konsekwentnie realizowanych działań z wy-
korzystaniem wsparcia ze źródeł zewnętrz-
nych, niewątpliwie mamy powody do zado-
wolenia. Do dynamicznego rozwoju gminy,
jaki od lat możemy obserwować, przyczynia
się świadome społeczeństwo, a także właściwa
polityka gospodarcza, podatkowa i prze-
strzenna. Receptą na sukces są w moim od-
czuciu przede wszystkim wspaniali ludzie, za-
angażowani w swoją pracę na rzecz lokalnej

społeczności i poprawy jakości życia, a przy
tym odpowiedzialni, co nie jest bez znacze-
nia, jeśli mowa o rezultacie. Ich wiedza na te-
mat skutecznych metod poszukiwania i po-
zyskiwaniu środków unijnych, umiejętność
właściwego zdiagnozowania problemów
oraz sporządzania czytelnych wniosków apli-
kacyjnych zwiększają szanse gminy na przy-
znanie dotacji, które często są gwarantem po-
wodzenia w sukcesie zamierzonych projektów
i koniecznych inwestycji.

Jakie inwestycje zostały ostatnio zreali-
zowane na terenie gminy?

– W latach 1992–2012 gmina Płońsk zre-
alizowała inwestycje w wielu obszarach, były
to m.in.: budowa dróg asfaltowych, budowa
i rozbudowa placówek oświatowych, dopo-
sażenie oraz remonty strażnic OSP i świetlic
wiejskich, budowa placów zabaw, boisk, bu-
dowa i modernizacja stacji uzdatniania wody,
budowa kanalizacji i przydomowych oczysz-
czalni ścieków. Warto podkreślić, że wszyst-
kie miejscowości na terenie gminy Płońsk są
w 100 proc. zwodociągowane. Ponadto w ra-

mach Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka rodziny spełniające kryterium do-
chodowe otrzymały nowy sprzęt kompute-
rowy oraz bezpłatny dostęp do Internetu. Na
projekcie skorzystała cała społeczność naszej
gminy.

Jakim zadaniom podporządkowane
będą najbliższe lata?

– Najbliższe lata będą podporządkowa-
ne dalszym inwestycjom nastawionym na po-
prawę infrastruktury drogowej oraz szeroko
rozumianej promocji gminy. Naszym za-
miarem jest przyciągnięcie na nasze tereny jak
największej liczby inwestorów, aby w efekcie
powstały nowe miejsca pracy i zmniejszyło się
bezrobocie. Działania samorządu gminy
Płońsk w dalszym ciągu będą skupiały się
na zadaniach własnych, które umożliwią
mieszkańcom rozwiązać ich bieżące proble-
my, z którymi zmagają się na co dzień. 

Rozmawiał Piotr Danilczuk

www.plonsk.pl
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Nie brak nam chęci i zapału
Do dynamicznego rozwoju gminy, jaki od lat możemy obserwować, przyczynia się
świadome społeczeństwo, a także właściwa polityka gospodarcza, podatkowa 
i przestrzenna – mówi w rozmowie o dotychczasowych osiągnięciach i dalszych 
planach rozwojowych gminy Płońsk wójt Aleksander Jarosławski

POLSKA SAMORZĄDOWA

Naszym zamiarem jest przyciągnięcie na nasze
tereny jak największej liczby inwestorów, aby 
w efekcie powstały nowe miejsca pracy 
i zmniejszyło się bezrobocie

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szerominek
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Gmina Słupsk, zamieszkała przez
blisko 15,5 tys. osób, położona
jest w województwie pomorskim,
w odległości około 10 km od Mo-

rza Bałtyckiego. Atrakcyjne usytuowanie spra-
wia, że co roku na jej terenie osiedlają się nowi
mieszkańcy. Z myślą o nich systematycznie roz-
wijana jest infrastruktura drogowa, powstają
nowe świetlice, modernizowane są szkoły.

Gmina Słupsk to także doskonałe miejsce
na biznes. Bliskość Morza Bałtyckiego, sto-
sunkowo niewielka odległość od Poru Lotni-
czego Gdańsk (110 km) czy Portu Morskie-
go Gdynia (104 km), to duża zachęta dla in-
westorów. W miejscowości Redzikowo ma swój
początek obwodnica miejska, która liczy 16,3
km długości i jest częścią drogi ekspresowej S6
Szczecin–Gdańsk. Dla nowych inwestorów
oferowane są ulgi podatkowe w ramach po-
mocy de minimis. Nie bez znaczenia jest to, iż
na terenie gminy funkcjonuje Słupska Specjalna
Strefa Ekonomiczna, oferująca inwestorom ulgi
i preferencje podatkowe.

Gmina Słupsk to teren atrakcyjny również
pod względem turystycznym. Miejscowość
Swołowo – została okrzyknięta stolicą po-
morskiej „Krainy w Kratę” i „Pomorską Wsią
Dziedzictwa Kulturowego”. Działa tu nowo
otwarte Muzeum Kultury Ludowej Pomorza.
Bogactwo biosfery można podziwiać w Par-
ku Krajobrazowym Dolina Słupi, który za-
chwyca bogactwem zachowanych form przy-
rodniczych i najstarszymi w Europie elek-
trowniami wodnymi. Na terenie gminy Słupsk
zlokalizowana została również – znana nie tyl-
ko w Polsce – Dolina Charlotty. Każdego roku

w okresie letnim odbywają się tu Festiwal Le-
gend Rocka oraz wieczory kabaretowe.

Jednym z priorytetów samorządu jest
rozwój infrastruktury sportowej. W miejsco-
wości Redzikowo wybudowany został Park
Wodny, z którego korzystają mieszkańcy ca-
łego regionu. Od 2005 roku w Jezierzycach
funkcjonuje hala sportowo-widowiskowa. Po-
nadto w prawie każdej z 40 miejscowości gmi-
ny działają boiska do gry w piłkę nożną, siat-
kówkę czy koszykówkę, a w ostatnim czasie po-
wstały nowe ścieżki pieszo-rowerowe.

Co roku gmina Słupsk otrzymuje wyróż-
nienia oraz nagrody przyznawane przez nie-
zależne kapituły. Warto wspomnieć o tytule
„Regionalny Lider Innowacji i Rozwoju”, wy-
różnieniu dla wójta – „Samorządowy Mene-
dżer Regionu” („Puls Biznesu”) czy II miejscu
w tegorocznym rankingu „Rzeczpospolitej”
w kategorii gmina wiejska.

www.gminaslupsk.pl
www.dzialki.gminaslupsk.pl

Zrównoważony rozwój
Gmina Słupsk to doskonałe miejsce do zamieszkania, zainwestowania i wypoczynku.
Władze samorządowe dokładają wszelkich starań, by rozwijała się ona dynamicznie

Obwodnica Słupska w Redzikowie

GMINA SZTUTOWO
- czyste plaże
- gwarantowane słońce
- komfortowe noclegi
- trasy rowerowe i nordic walking
- bogata oferta imprez

Czekają na ciebie…

Przyjedź, sprawdź!

www.sztutowo.pl



Michał Tabaka

Rząd Donalda Tuska gra z samo-
rządami w swoistą ciuciubabkę.
Jednego razu rękoma ministra fi-
nansów wprowadza nowe normy

dla JST, które oznaczają jeszcze większe za-
ciskanie pasa, by drugiego, niby po cichu, zna-
cząco puszczając oko, poinstruować inne
instytucje, by te w ciężkich czasach nie nęka-
ły tak bardzo samorządów. Właśnie z taką sy-
tuacją mamy obecnie do czynienia. Tzw.
wzór Rostowskiego spędza sen z powiek, licz-
ba kolejnych obowiązków samorządów rośnie
w zastraszającym tempie, a z finansowego,

centralnego kurka kapie jeszcze mniej niż do
tej pory. Tylko w zeszłym roku aż 135 gmin
przekroczyło 60-procentowy próg zadłużenia.
Dla przypomnienia: wedle wcześniejszych
ustaleń JST nie powinny mieć długu większego
niż stanowi właśnie 60 proc. ich budżetu.

Już ponad rok temu pojawiały się infor-
macje o gminach, których zadłużenie prze-
kraczało nawet 100 proc. Media zaczęły ro-
bić hałas w tej sprawie niedawno, kiedy oka-
zało się, że pętla długów nie jest charaktery-
styczna jedynie dla mniejszych miejscowości
(np. Przemków w województwie dolnośląskim
w 2011 roku miał zadłużenie na poziomie
129,7 proc. budżetu), ale również dla więk-

szych, jak chociażby Kraków, gdzie dług
wynosi już ponad 2 mld zł. Krakowianie będą
to spłacać do 2032 roku. Niestety można być
niemal pewnym, że jeszcze dłużej, bo samo-
rządowcy – nie mając innego wyjścia – bio-
rą kolejne kredyty na spłacenie wcześniejszych.
Już w sierpniu br. w kasie krakowskiego ma-
gistratu zabrakło pieniędzy na nauczycielskie
pensje. – Pod koniec roku może nam w su-
mie brakować na przeróżne zadania około 170
mln zł – nie kryje Andrzej Hawranek, prze-
wodniczący Komisji Budżetowej w krakow-
skiej Radzie Miasta.

Tymczasem trwa instytucyjna cisza w tym
temacie. Regionalne izby obrachunkowe, tak
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Inwestor poszukiwany
W swojej krótkiej, ponad dwudziestoletniej historii jednostki samorządu 
terytorialnego bodaj nigdy wcześniej nie szukały pieniędzy na zewnątrz tak 
chętnie jak teraz. Inwestor to dzisiaj dla samorządowca prawdziwy zbawiciel. 
A jeśli jeszcze jego działania pozwolą utworzyć nowe miejsca pracy, to już 
pełnia szczęścia. Stąd gama ulg podatkowych oraz wachlarz innych przywilejów 
nastawionych, by owo szczęście dotknęło daną gminę

POLSKA SAMORZĄDOWA
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chętnie wytykające nawet najdrobniejszy
błąd w latach wcześniejszych, nie robią nic
z rekordowymi dłużnikami. Nieoficjalnie
mówi się, że z dwóch powodów: po pierwsze
nie ma sensu sprawy nagłaśniać (nawet jeśli
to Kraków), bo znowu wyjdzie, że to przez ko-
lejne obciążenia władzy centralnej, a po dru-
gie taka kontrola powinna zacząć się przede
wszystkim od rządu. Jej wynik byłby raczej
znany wcześniej.

Rozmawiając ze skarbikami miast, za-
równo dużych, jak i małych, trudno nie od-
nieść wrażenia, że przyszły rok może być jesz-
cze gorszy. W tym kontekście warto pamię-
tać o nowym budżecie Unii Europejskiej.
I mimo że premier w tzw. drugim exposé sy-
pał miliardami jak z rękawa (jak się okaza-
ło, tymi unijnymi właśnie), to chyba nikt
w Polsce nie wierzy, że na lata 2014–2020 do-
staniemy podobne pieniądze jak na okres
wcześniejszy. Nawet jeżeli Bruksela nie będzie
oszczędzać na polskich drogach, naszej ko-
lei, czy standaryzacji szpitali do norm UE,
JST i tak nie mają co liczyć na takie wspar-
cie, jakiego miały okazję doświadczać przez
ostatnie 7–8 lat.

Biorąc to wszystko pod uwagę, trudno się
dziwić samorządowcom chorobliwie wręcz
skoncentrowanym na oszczędzaniu, jak i
szukającym na gwałt zewnętrznego inwesto-
ra. Ten jednak doskonale wie, jak się przed-
stawia sytuacja i czeka spokojnie na wynik sa-
morządowej wojny. Pokój bowiem oznacza
nowe ulgi podatkowe, ułatwienia biurokra-
tyczne i inne udogodnienia. – Od 2008 roku
uparcie powtarzam, że jedyną sensowną
ucieczką przed kryzysem jest wyjście do
przodu, a więc nie oszczędzanie, a wydawa-
nie. Rzecz jasna, przemyślane, racjonalne
– przekonuje Jacek Guzy, prezydent Siemia-
nowic Śląskich, który właśnie na inwestycje
wydał w ciągu ostatnich 5 lat parędziesiąt mi-
lionów złotych. Największym „śladem” tego
okresu jest Park Tradycji powstały kosztem
17 mln zł na ruinach dawnej kopalni „Michał”.
Teraz Siemianowice Śląskie – podobnie jak
kilkanaście innych śląskich gmin – biorą
udział w unijnym projekcie, który ma na celu
znaleźć chętnych na zakup działek inwesty-
cyjnych. Wszystko odbywa się w ramach Pod-
działania 1.1.2 Promocja inwestycyjna, Dzia-
łania 1.1 Wzmocnienie atrakcyjności inwe-
stycyjnej regionu, Priorytetu I Badania i roz-
wój technologiczny (B+R), innowacje
i przedsiębiorczość Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na
lata 2007–2013.

W obecnej sytuacji samorządy wręcz
prześcigają się w co atrakcyjniejszych spo-
sobach skierowania uwagi inwestorów na sie-
bie. Przykładem jest decyzja warszawskich
radnych, którzy przyjęli przepis zezwalający
na zniesienie podatku do grudnia 2013 roku
dla inwestora chętnego przejąć FSO. W za-
mian stołeczny magistrat oczekuje zainwe-
stowania co najmniej 100 mln euro i utwo-

rzenia przynajmniej tysiąca miejsc pracy.
Bardzo podobne źródło mają wszelkie dzia-
łania podjęte przez polskich samorządowców
jeszcze w pierwszej połowie 2012 roku. Rzecz
o szerokim otwarciu na chińskiego inwesto-
ra. – Wydaje się, że obie strony szukają wła-
śnie siebie nawzajem. Są polskie samorządy
z wiadomymi kłopotami i są chińscy przed-
siębiorcy, dla których problemem jest z kolei
znalezienie nowych rynków zbytu. Możemy
stać się dla nich pomostem z resztą Unii
– twierdzi Rafał Jurkowlaniec, marszałek
województwa dolnośląskiego.

Na dwutorowe działania, polegające na
znalezieniu miejsca dla zewnętrznego inwe-
stora, ale jednocześnie pomocy swoim przed-
siębiorcom, zdecydowały się na przykład
władze Chełma. – Z Francuzami i Włocha-
mi rozmawiamy od pewnego czasu. Oprócz
kontaktów z firmami chcemy zacieśnić sto-
sunki z tamtejszymi samorządami, aby przez
to łatwiej oddziaływać na sektor prywatny
– mówi Agata Fisz, prezydent Chełma. Nie
brakuje również miejsc, gdzie podjęte dzia-
łania nie koncentrują się jedynie na pozyski-
waniu zewnętrznego inwestora, lecz także na
stworzeniu odpowiednich warunków do pra-
cy i rozwoju dla swoich przedsiębiorców, tak-
że tych debiutujących. Właśnie na takie roz-
wiązanie zdecydowano się w Gdyni. W tu-
tejszym parku naukowo-technologicznym
jest miejsce dla gdyńskiego inwestora, które
pomoże mu rozpostrzeć skrzydła.

Myślenie o inwestorach coraz częściej nie
kończy się na odpowiednich ulgach podat-
kowych czy utworzeniu bazy logistycznej. Sa-
morządowcy zaczynają rozumieć zalety my-
ślenia i planowania długofalowego. W tym
kierunku idą rozwiązania poznańskie. W sto-
licy Wielkopolski inwestuje się w… ludzi. Je-
żeli olimpijczyk zdecyduje się na studiowanie
w Poznaniu (na miejscu), to dodatkowo
może liczyć na stypendium w wysokości
1200–1600 zł. W ten sposób samorządowcy
chcą uniemożliwić ucieczkę młodych, prze-
bojowych poznaniaków, licząc, że jeszcze po
kilku latach edukacji ci ludzie sami (a przy-
najmniej część z nich) staną się inwestorami.
Z kolei w Opolu młode małżeństwa, które

chcą tam osiąść na stałe, mogą liczyć na do-
finansowanie, o ile zdecydują się na wycho-
wywanie dzieci w domu.

Tak wygląda dziś poszukiwanie i nęcenie
inwestorów przez JST. Samorządy, chcąc nie
chcąc, zrozumiały, że poszukiwania przed-
siębiorcy mogą wyglądać różnie, że niekiedy
łatwiej pomóc początkującemu inwestorowi,
niż sprowadzać innego. Polskie gminy, nie ma-
jąc innego wyjścia, dostosowały się do nie-
wesołej sytuacji.

Polityka samorządowa z roku na rok bę-
dzie pewnie wymagać pełniejszego spojrze-
nia. Naszym JST wychodzi to całkiem dobrze.
Jak wynika z raportu „Europejskie miasta i re-
giony przyszłości 2012/2013”, opublikowa-
nego w pierwszej połowie 2012 roku przez
„fDi Magazine” – anglojęzyczny dwumie-
sięcznik z grupy Financial Times specjalizu-
jący się w problematyce zagranicznych in-
westycji bezpośrednich, polskie miasta nie
mają się aż tak źle. Podczas gdy oceniając po-
tencjał do rozwoju bezpośrednich inwestycji
zagranicznych, więto pod uwagę 253 euro-
pejskie miasta, Warszawa znalazła się na wy-
sokim, 21. miejscu, Kraków – na 67., a Ka-
towice – na 89. Stolica Górnego Śląska wy-
przedziła tym razem takie tuzy jak Wrocław
czy Poznań. – Taki wynik bez wątpienia bar-
dzo cieszy, tym bardziej, że wiemy, iż tego typu
raporty dosyć szczegółowo przeglądają firmy
doradcze dla potencjalnych inwestorów
– mówi Piotr Uszok, prezydent Katowic.

Trudno przypuszczać, by w ciągu naj-
bliższych 5 lat nasza krajowa, jak i europej-
ska oraz światowa gospodarka nagle się
uspokoiła. Utrzymujący się od lat kryzys, wła-
śnie przez globalizację, z pewnością jeszcze
nie powiedział ostatniego słowa. Nie wyda-
je się też możliwe, by minister Rostowski – czy
jakikolwiek jego następca – nagle odpuścił sa-
morządom. Stanie się to możliwe dopiero,
gdy budżet centralny będzie pozbawiony ry-
zyka. Przynajmniej podwyższonego. Do
tego bliżej nie określonego czasu lepiej wy-
pracowywać takie rozwiązania, które mogą
zachęcać zewnętrznych inwestorów i tym sa-
mym pobudzać lokalną gospodarkę oraz ry-
nek pracy. �

Rozmawiając ze skarbikami miast, zarówno
dużych, jak i małych, trudno nie odnieść wrażenia,
że przyszły rok może być jeszcze gorszy. W tym
kontekście warto pamiętać o nowym budżecie 
Unii Europejskiej. I mimo że premier w tzw. 
drugim exposé sypał miliardami jak z rękawa 
(jak się okazało, tymi unijnymi właśnie), 
to chyba nikt w Polsce nie wierzy, że na lata 
2014–2020 dostaniemy podobne pieniądze 
jak na okres wcześniejszy
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WPolsce wszystkie województwa,
poza mazowieckim, mają sta-
tus obszarów rozwijających się.
Mazowsze na podstawie cha-

rakterystyki gospodarczej zakwalifikowano do
regionu w tzw. fazie przejściowej. Decyzje po-
lityczne podejmowane dziś i w najbliższych
kilku latach będą miały kluczowe znaczenie
dla rozwoju projektów z zakresu efektywno-
ści energetycznej, a tym samym zmniejszenia
energochłonności i modernizacji polskiej
gospodarki. Dla przypomnienia, w perspek-
tywie finansowej 2007–2013 zaledwie 1,2 proc.
budżetu Funduszy Spójności wykorzystano
na działania obejmujące poprawę efektyw-
ności energetycznej, kogenerację i zarządza-
nie energią.

Zielona strona mocy
Polskie jednostki samorządności lokalnej

są w okresie bezprecedensowych zmian. Pol-
skie regiony muszą przejść na „zieloną stro-
nę mocy” – ich przekształcenie z gospodar-
ki wysokoemisyjnej w niskoemisyjną jest nie-
uniknione. Nie ma wątpliwości, że reforma ta
będzie dla nas prawdziwym wyzwaniem.
Czasu na restrukturyzację jest niewiele, bo
w bilansie energetycznym do roku 2016 bra-
kuje nam mocy na około 5000 MW. Naj-
ważniejsze, aby transformacja przebiegała w
sposób uporządkowany. Celem dla Polski jest
przyjęcie sformułowanych przez Unię Euro-
pejską zapisów pakietu klimatyczno-energe-
tycznego. Jednym ze sposobów na ich osią-
gnięcie jest wdrożenie propozycji Społecznej
Rady Narodowego Programu Redukcji Emi-
sji przedstawionych na czerwcowej konferencji
NEUF 2012. Propozycja, nazywana Białą
Księgą, jest realnym programem redukcji emi-
sji stworzonym przez ekspertów specjalnie dla
naszego kraju i stanowi punkt wyjścia do two-
rzonego Narodowego Programu Rozwoju
Gospodarki Niskoemisyjnej.

Podstawą rozwoju każdego społeczeń-
stwa jest jego rozwój gospodarczy. Ważną rolę

w jego realizacji odgrywa energia. Gospo-
darowanie energią na obszarze gminy nie jest
zadaniem wyizolowanym. Stąd zapewnienie
bezpieczeństwa energetycznego lokalnej go-
spodarki i społeczności, ochrona środowiska
przyrodniczego w skali lokalnej, rozwój go-
spodarczy i ochrona mieszkańców gminy
przed nadmiernymi kosztami energii wy-
magają całościowego ujęcia. Planowanie
zaopatrzenia gminy w energię ma wprawdzie
wymiar lokalny, jednakże wywiera ono wpływ
na: region (przez regionalne systemy za-
opatrzenia w energię), kraj (przez bezpie-
czeństwo energetyczne kraju i bilansowanie
zaopatrzenia kraju w energię), kontynent
i świat (przez wspólne dla nich problemy ogra-
niczenia emisji zanieczyszczeń i ich roz-

przestrzeniania się, w tym również problem
ochrony klimatu ziemi).

Gwałtowny wzrost zapotrzebowania na
paliwa jest dominującym czynnikiem wpły-
wającym na rozwój rynku. Niezbędność
energii we wszystkich procesach gospodar-
czych i konsumpcji czyni z niej „dobro pu-
bliczne” i przesądza o tym, że racjonalizacja
kosztów jej wytworzenia i fizycznej dostawy
jest strategicznym wyzwaniem dla gospodarki
każdego regionu. Poprawa efektywności
funkcjonowania sieci energetycznych po-
winna skutkować względną obniżką cen pa-
liw, przy zachowaniu pewności i bezpie-
czeństwa jego dostaw. Doświadczenia krajów
europejskich (m.in. Włoch, Niemiec, Nor-
wegii), które radykalnie reformują sektory ga-
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Polskie samorządy wobec
kryzysu energetycznego
Komisja Europejska UE przewiduje, że w ramach przyszłej perspektywy finansowej
2014–2020 w regionach rozwiniętych, gdzie produkt krajowy brutto jest wyższy od
75 proc. średniego PKB w UE-27, aż 20 proc. środków w ramach Funduszy Spójności
ma być wydatkowanych na wspieranie transformacji – gospodarki niskoemisyjnej, 
w tym wzrost efektywności energetycznej, rozwój alternatywnych źródeł energii 
oraz promowanie koncepcji zrównoważonego rozwoju

POLSKA SAMORZĄDOWA

Inwestowanie w proekologiczne rozwiązania 
energetyczne, jak np. farmy wiatrowe, kolektory
słoneczne czy elektrownie wodne, to nie tylko 
korzyści istotne dla ochrony środowiska. 
To także inwestycja w rozwój ekonomiczny 
i gospodarczy regionu, a tym samym 
zamieszkującej go społeczności
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zowe, dowodzą, że najskuteczniejszym spo-
sobem wymuszającym poprawę efektywno-
ści jest wdrażanie nowoczesnych technologii
na poziomie lokalnym.

Wzrost liczby mieszkańców Ziemi oraz
szybki rozwój gospodarczy poszczególnych
państw zwiększył zapotrzebowanie na ener-
gię elektryczną. W wyniku dużego popytu
wzrosło zużycie paliw kopalnych: węgla,
ropy i gazu, z których pochodzi większość pro-
dukowanej w elektrowniach energii elek-
trycznej, Zaś ich spalanie uwalnia olbrzymie
ilości dwutlenku węgla.

Kryzys energetyczny
Różnym sposobom wytwarzania ener-

gii elektrycznej towarzyszą różne ilości wy-
puszczanego do atmosfery dwutlenku węgla.
Największe emisje związane są z elektrow-
niami na paliwa kopalne, ale znacząca emi-
sja CO2 może towarzyszyć również budowie
hydroelektrowni i produkcji paneli słonecz-
nych. Pod tym względem najlepiej wygląda
emisja CO2 z elektrowni jądrowych i wia-
trowych. Elektrownie konwencjonalne, szcze-
gólnie węglowe, na krytych oparta jest obec-
nie polska energetyka, wykorzystują energię
paliwa bardzo nieefektywnie. W energię
elektryczną zamieniana jest często tylko
1/3 energii zawartej w paliwie, reszta jako cie-
pło podgrzewa atmosferę. Dobrym sposo-
bem na lepsze wykorzystanie energii paliwa
jest produkcja prądu z jednoczesnym wy-
korzystaniem ciepła, np. do ogrzewania
mieszkań, czyli tak zwana kogeneracja.
Elektrociepłownia produkuje prąd, a ciepło
jest produktem ubocznym, produkowanym
gratis, nie licząc kosztów instalacji zbiera-
jących i sieci ciepłowniczej rozprowadzają-
cej ciepło.

Bezpieczeństwo elektroenergetyczne kra-
ju umożliwia pokrycie bieżącego i perspek-
tywicznego zapotrzebowania odbiorców na
energię elektryczną w sposób technicznie i eko-
nomicznie uzasadniony, przy zachowaniu wy-
magań ochrony środowiska. W procesie jego
zapewnienia uczestniczą zarówno przedsię-
biorstwa energetyczne, jak i organy admini-
stracji publicznej. Funkcjonują one w oto-
czeniu prawnym określonym przez obowią-
zujące akty prawne uchwalone przez Sejm RP.
Najważniejsze regulacje dotyczące bezpie-
czeństwa elektroenergetycznego kraju są za-
warte w kluczowej dla funkcjonowania sek-
tora elektroenergetycznego w Polsce ustawie
Prawo Energetyczne.

Administracja rządowa odpowiada za
bezpieczeństwo długoterminowe (inwesty-
cyjne), polegające na tworzeniu zachęt do po-
dejmowania i rozwoju działalności w sekto-
rze elektroenergetycznym. Do jej obowiązków
należy m.in. kształtowanie i realizowanie
polityki energetycznej państwa w sposób, któ-
ry zapewnia bezpieczeństwo elektroenerge-
tyczne oraz tworzenie mechanizmów rynko-
wych zapewniających właściwy rozwój mocy

wytwórczych oraz zdolności przesyłowych
w celu zwiększenia stopnia niezawodności do-
staw i bezpieczeństwa pracy systemu elek-
troenergetycznego. Obok organów admini-
stracji rządowej za bezpieczeństwo długo-
terminowe odpowiada samorządowa admi-
nistracja wojewódzka i gminna. Samorządy
województw odpowiedzialne są głównie za
zapewnienie warunków do rozwoju infra-
strukturalnych połączeń międzyregionalnych
i wewnątrzregionalnych na terenie woje-
wództwa oraz koordynację rozwoju energe-
tyki w gminach, natomiast gminne – za za-
pewnienie energetycznego bezpieczeństwa
lokalnego i racjonalne wykorzystanie lokal-
nego potencjału odnawialnych zasobów
energii.

Przyjazne prawo
Samorządy mają w Prawie energetycz-

nym sprzymierzeńca. Zgodnie z jego zapi-
sami, przedsiębiorstwa energetyczne, spo-
rządzając dla obszaru swojego działania
plany rozwoju, muszą uwzględniać miej-
scowy plan zagospodarowania przestrzen-
nego i kierunki rozwoju gminy. Mają też obo-
wiązek przekazywania samorządom infor-
macji co do planowanych przedsięwzięć na
terenie gminy. Z kolei minister gospodarki,
jako naczelny organ administracji rządowej
właściwy w sprawach polityki energetycznej,
ma współdziałać z samorządami terytorial-
nymi w sprawach systemów zaopatrzenia
w paliwa i energię. Tę zasadę potwierdza do-
kument Ministerstwa Gospodarki i Pracy
ze stycznia br. „Polityka energetyczna Polski
do 2025 roku”. Zakłada się w nim również
zwiększenie kompetencji samorządów w ener-
getyce i wzmocnienie ich pozycji wobec
przedsiębiorstw energetycznych.

Obok dawania uprawnień Prawo ener-
getyczne nakłada na samorząd obowiązki. Do
zadań gminy w zakresie energetyki należy
m.in. planowanie i organizacja zaopatrzenia
jej terenu w ciepło, energię elektryczną i pa-
liwa gazowe. Dotychczas na ogólną liczbę
2492 gmin w Polsce jedynie około 500 posiada
taki dokument. Ponadto gmina planuje
oświetlenie miejsc publicznych i ulic. Reali-
zując swoje zadania, samorząd ma obowią-
zek postępowania zgodnie z polityką ener-
getyczną państwa, miejscowymi planami za-
gospodarowania przestrzennego i ustale-
niami studium uwarunkowań i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego.

Według „Polityki energetycznej Polski
do 2025 roku” samorząd gminny jest odpo-
wiedzialny za zapewnienie lokalnego bez-
pieczeństwa energetycznego, z wykorzysta-
niem miejscowego potencjału OZE i energii
z odpadów. W ramach projektu „Planowa-
nie energetyczne na szczeblu lokalnym z wy-
korzystaniem OZE” od 2002 roku w powia-
tach pilotażowych: lidzbarskim, tarnogórskim
i działdowskim realizowana jest strategia eko-
energetyczna. Jej wdrażanie jest wspomaga-

ne przez Radę Konsultacyjną Związku Po-
wiatów Polskich, przy której działa Ogólno-
polski Punkt Informacyjno-Konsultacyj-
ny ds. Ekoenergetyki Komunalnej. Razem
z ZPP działa Stowarzyszenie dla Współpra-
cy na rzecz Energetyki Regionalnej. SWER
wspomaga również gminy, mając wśród
swoich jednostek organizacyjnych Samo-
rząd Doradców Gmin ds. Polityki Ekoener-
getycznej, w którym zasiadają doradcy z 20
gmin województw śląskiego i opolskiego
wyszkoleni przez polskich i niemieckich spe-
cjalistów.

Dobre praktyki samorządów
W Polsce najwięcej udanych przedsię-

wzięć samorządowych w dziedzinie energe-
tyki, ze szczególnym naciskiem na jej odna-
wialne źródła, realizuje się na północy kraju.
Tamtejsze samorządy są najbardziej podat-
ne na techniczne nowinki w ochronie środo-
wiska, co możemy zawdzięczać bliskości
wpływu Duńczyków i Szwedów, którzy sku-
tecznie przekonują inwestorów do rozwiązań
proekologicznych. Najpopularniejszym ro-
dzajem działań jest przekształcanie drogich
i „brudzących” kotłowni węglowych w no-
woczesne systemy grzewcze na biomasę,
zaopatrujące w ciepło budynki komunalne. Sę-
pólno Krajeńskie od 2001 roku wyposażone
jest w kotłownię miejską na biomasę (słoma
i odpady drzewne) o mocy 6 MW. Z powo-
dzeniem zastąpiła ona z typową instalację wę-
glową. Inwestycję zrealizowano ze środków
gminy (ok. 10 proc. kosztów), dotacji z Eko-
Funduszu (2 mln zł) i preferencyjnemu kre-
dytowi z NFOŚiGW.

W sieradzkim szpitalu wybudowano pod
koniec 2004 roku automatyczną kotłownię
wodną o mocy 4,5 MW, przystosowaną do
spalania zrębek drzewnych. Zastąpiła ona wy-
eksploatowaną kotłownię węglową o mocy
8,85 MW, której utrzymanie generowało
znaczne koszty. We Fromborku również wy-
budowano miejską kotłownię opalaną słomą,
która stanowi główne źródło ciepła dla mia-
sta. Zainstalowano tam trzy automatyczne ko-
tły rusztowe o mocy nominalnej 2 x 2,5 MW
i 1 x 1,5 MW, o sprawności energetycznej
85 proc. To przedsięwzięcie inwestycyjne
obejmowało też wybudowanie magazynu
słomy, zainstalowanie 67 węzłów ciepłowni-
czych  i wykonanie sieci o długości 5980 m.

W Kole realizowany jest projekt cie-
płowni geotermalno-gazowej, który pozwo-
li uniknąć spalenia 18 tys. ton węgla ka-
miennego rocznie, z czego 14 tys. zostanie za-
oszczędzonych przez działanie instalacji
geotermalnej, a kolejne 4 tys. dzięki kotłom ga-
zowym. W Stargardzie Szczecińskim powstaje
miejska ciepłownia geotermalna o mocy 10–
14 MW. W okresie letnim ma ona zaopatry-
wać mieszkańców w ciepłą wodę, a zimą bę-
dzie wspomagana przez kotły węglowe. Po-
zwoli to na zmniejszenie zużycia węgla o oko-
ło 30 proc. �
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W Piszu od 2004 roku funkcjonuje jed-
na z największych w kraju (21 MW) ekolo-
giczna ciepłownia komunalna, wykorzystująca
jako paliwo wierzbę energetyczną i odpady
drzewne. Również tu samorząd jest jednym
z inwestorów i organizatorem projektu o war-
tości około 20 mln zł. W Trzciannem, poło-
żonym w sercu Biebrzańskiego Parku Naro-
dowego, a więc w miejscu wymagającym
szczególnej opieki ekologicznej, w ramach pro-
jektu „Energetyczne wykorzystanie biomasy
w gminie Trzcianne” przestawia się budynki
komunalne i gospodarstwa domowe z ogrze-
wania węglowego na biomasę w postaci
drewna, zrębków, trocin, wikliny, słomy i su-
chych traw z łąk nadbiebrzańskich. Pro-
jekt uzyskał dofinansowanie z NFOŚiGW,
WFOŚiGW, UNDP GEF/SGP, EkoFunduszu
i Polsko-Szwajcarskiej Komisji Środków Zło-
towych.

Dialog ze społeczeństwem
Coraz więcej gmin przystępuje do unij-

nych programów pilotażowych kreujących kli-
mat dla inwestycji energetyczno-klimatycz-
nych, poprawiających jakość życia jego miesz-
kańców. Z myślą o wspólnych działaniach na
rzecz racjonalnego korzystania z energii, 25
gmin polskich i jedna litewska stworzyły
Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie
Cités”. Jest to część Europejskiej Sieci „Ener-
gie Cités” z siedzibą w Besançon. Zrzeszo-
ne samorządy zajmują się promowaniem ra-
cjonalnego, efektywnego wykorzystania ener-
gii oraz OZE. Działania podejmowane przez
sieć koncentrują się na wymianie informacji
i doświadczeń, lobbingu i wspieraniu lo-
kalnej polityki efektywnego wykorzystania
energii.

Szczególne znaczenie ma komunikacja
z mieszkańcami. Miasta i gminy stwarzają wa-
runki zachęcające mieszkańców do podej-
mowania wysiłków zmierzających do oszczę-
dzania energii oraz są dla nich przykładem do
naśladowania, osiągając oszczędności naj-
pierw w budynkach komunalnych. Do-
świadczenia i wiedza zdobyte przez miasta pi-
lotażowe będą wartościowe dla wszystkich in-
nych europejskich władz lokalnych chcą-
cych poprawić lokalny klimat dla inwestycji
energoefektywnych, np. w budownictwie
mieszkalnym.

Istnieje wiele możliwości zewnętrznego fi-
nansowania proekologicznych inwestycji sa-
morządowych. Wśród krajowych funduszy
możliwe jest uzyskanie dofinansowania m.in.
z Narodowego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej, wojewódzkich,
powiatowych i gminnych funduszy oraz
z Funduszu Spójności czy Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego. Organizuje się
także wiele kursów i warsztatów na temat po-
zyskiwania funduszy unijnych i procedur
ich przyznawania. W 2012 roku kontynu-
owany jest cykl „Warsztatów Dobrego Kli-
matu”, podczas których eksperci ogólnopol-

skiego programu na rzecz Zrównoważone-
go Rozwoju Społeczności Lokalnych przy-
bliżają m.in. informacje o finansowaniu
OZE.

Ekoświadomość i edukacja
Według 64 proc. Polaków dla społe-

czeństwa najważniejszą korzyścią z korzy-
stania z odnawialnych źródeł energii jest
ochrona środowiska naturalnego – wynika
z raportu przeprowadzonego przez TNS
OBOP. Sam fakt inwestowania przez gminy
w ich rozwój sprawia, że w mieszkańcach da-
nego regionu zaszczepiona zostaje chęć do
podejmowania dodatkowych działań na
rzecz dalszego rozwoju i poprawy jakości ży-
cia w miejscu ich zamieszkania. W ten spo-
sób spirala działania samoistnie się nakręca
– odbiorca korzyści wynikających z inwesty-

cji staje się również inicjatorem nowych pro-
jektów, co może bardzo korzystnie wpłynąć
na proces zrównoważonego rozwój danej spo-
łeczności.

Jednak inwestowanie w proekologiczne
rozwiązania energetyczne, jak np. farmy
wiatrowe, kolektory słoneczne czy elektrow-
nie wodne, to nie tylko korzyści istotne dla
ochrony środowiska. To także inwestycja
w rozwój ekonomiczny i gospodarczy regio-
nu, a tym samym zamieszkującej go spo-
łeczności. – Proekologiczne inwestycje w gmi-
nie przyczyniają się m.in. do zmniejszenia wy-
datków na energię, a wówczas zaoszczędzo-
ne pieniądze gmina może przeznaczyć na inne
potrzeby, np. inwestycje, zagęszczenie sieci
szkół, domów kultury, organizację imprez i in-
tegrację lokalnej społeczności – tłumaczy
dr Andrzej Hałasiewicz, ekspert programu, ad-
iunkt Instytutu Socjologii Uniwersytetu Mi-
kołaja Kopernika w Toruniu.

Działania w dziedzinie energetyki i ochro-
ny środowiska będą przybierać na znaczeniu,
i to właśnie samorządom powinno najbardziej
zależeć na zapewnieniu mieszkańcom od-
powiednich warunków życia. Wysiłki samo-
rządów zauważa Krajowa Agencja Posza-
nowania Energii, organizując coroczny kon-
kurs na najbardziej efektywną energetycznie
gminę w Polsce. Nagradzanie i wyróżnianie
na forum kraju ekoenergetycznych działań to

dodatkowy bodziec motywujący samorządy.
Ale polskie gminy potrzebują więcej progra-
mów edukacyjnych na temat wykorzystania
nowoczesnych rozwiązań energetycznych i ich
roli w redukcji emisji szkodliwych gazów CO2
do atmosfery. Obecnie wiele słabiej rozwi-
niętych samorządów, które nie modernizują
swojego systemu zaopatrzenia w energię, mar-
nuje znaczne jej zasoby. Jeśli wśród urzęd-
ników brakuje ludzi mających odpowiednią
wiedzę i chęci do działania, a mieszkańcy
i radni nie przejawiają inicjatywy, trzeba zdać
się na pomoc prywatnego przedsiębiorstwa.
Firmy oferują samorządom realizację inwe-
stycji mających na celu zmniejszenie zużycia
energii, które opłacane są ze środków zaosz-
czędzonych dzięki tym właśnie inwestycjom.
Po okresie zwrotu i zapłaty wszystkie elementy
inwestycji przechodzą na własność gminy, któ-

ra od tej pory sama czerpie z nich korzyści. Je-
śli gmina z różnych względów nie jest w sta-
nie sama inwestować w energetykę, może zdać
się na tego typu partnerstwo. Takie umowy
wciąż zyskują na popularności.

Priorytetem polskich regionów powinny
być innowacyjne inwestycje w inteligentną in-
frastrukturę elektroenergetyczną. Zaintere-
sowanie tematyką wykorzystywania rozpro-
szonych źródeł energii na poziomie lokalnym
jest w pełni uzasadnione. Potencjał tkwiący
w jednym z możliwych OZE – słońcu najle-
piej oddaje stwierdzenie autorstwa J. Pabisa:
„Gdyby zgromadzić całą energię paliw na-
szego globu, tj. energię z węgla, drewna, gazu,
ropy naftowej i spalić ze sprawnością 100
proc., to wartość uzyskanej energii równała-
by się energii słonecznej dostarczonej do Zie-
mi zaledwie przez cztery dni”. Wśród sekto-
rów energetyki odnawialnej, które cieszą się
ostatnio największą popularnością oprócz
energii słonecznej należy wymienić: energe-
tykę wiatrową, wodną, pozyskiwaną z bio-
masy, ogniw paliwowych oraz pomp ciepła.
Każdy z nich ma w generalnym rozrachun-
ku dodatni bilans zysków, jakie człowiek i śro-
dowisko naturalne odnoszą w momencie za-
stępowania nim energetyki konwencjonalnej,
mimo że niejednokrotnie nie jest on wolny od
wad, a korzyści ekonomiczne pojawią się
w odległej przyszłości. �
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Samorządy mają w Prawie energetycznym
sprzymierzeńca. Zgodnie z jego zapisami, 
przedsiębiorstwa energetyczne, sporządzając 
dla obszaru swojego działania plany rozwoju,
muszą uwzględniać miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego i kierunki 
rozwoju gminy. Mają też obowiązek przekazywania
samorządom informacji co do planowanych 
przedsięwzięć na terenie gminy



Jak wynika z raportu Najwyższej Izby
Kontroli „Utrzymanie przez gminy
czystości i porządku w miejscach
publicznych” znaczna większość

skontrolowanych gmin nierzetelnie reali-
zowała obowiązek udostępniania miesz-
kańcom na stronie internetowej oraz w spo-
sób zwyczajowo przyjęty informacji o znaj-
dujących się na terenie gminy punktach zbie-
rających elektrośmieci pochodzące z go-
spodarstw domowych. Warto podkreślić, że
zdaniem autorów raportu „brak prawidło-
wej realizacji tego obowiązku mógł przy-
czyniać się do gromadzenia takich odpa-
dów m.in. na nielegalnych składowiskach,
a także do umieszczania przez mieszkańców
tych odpadów łącznie z innymi odpadami
komunalnymi .”

Teraz, w myśl nowych przepisów popar-
tych wytycznymi Ministerstwa Środowiska,
na barkach urzędników będzie nie tylko in-
formowanie mieszkańców o zbiórce zużyte-
go sprzętu, ale przede wszystkim organiza-
cja i zarządzanie efektywnym systemem
zbierania. Tylko od decyzji władz lokalnych
będzie zależało, czy nowy system będzie
sprawny i wygodny dla mieszkańców oraz
przede wszystkim – ile będzie kosztował.

Wejście nowych rozwiązań legislacyjnych,
rewolucjonizujących na poziomie gminnym
gospodarowanie odpadami, nie zmienia na-
tomiast w sposób zasadniczy roli i pozycji or-
ganizacji odzysku ZSEE w całym systemie.
Nowa ustawa jest jednak wielką szansą,
aby gminy zauważyły, że poza wpływami po-
datkowymi oraz kredytem bankowym jest
jeszcze inne źródło współfinansowania sys-
temu zbierania ZSEE: właśnie organizacja
odzysku. Jeżeli spełnia ona warunek funk-
cjonowania zgodnie z prawem, w sposób
etyczny oraz uczciwy, to z racji nałożonych
na nią już wcześniej obowiązków, zebranych
doświadczeń oraz specjalizacji jest najlep-
szym, naturalnym partnerem dla gminy w za-
kresie stworzenia i zarządzania efektywnym
systemem zbierania zużytego sprzętu elek-

trycznego i elektronicznego. Dysponując
zarówno środkami finansowymi, jak i moż-
liwościami technicznymi niezbędnymi do re-
alizacji takiego systemu może wspierać gmi-
nę zarówno na poziomie organizacyjnym, jak
i codziennego realizowania obowiązków,
a także skutecznego prowadzenia działań
edukacyjnych i informacyjnych wśród miesz-
kańców. 

Gminy powinny mieć nie tylko świado-
mość, że podmiot taki jak organizacja od-
zysku ZSEE istnieje. Powinny przede wszyst-
kim wiedzieć, że tylko organizacje działają-
ce na zasadach not-for-profit spełniają wa-
runki podmiotu zaufania publicznego. Tyl-
ko takie organizacje prowadzą działalność
polegającą na wydatkowaniu środków na
stworzenie funkcjonalnego i przyjaznego
dla mieszkańców systemu zbierania ZSEE,
a nie skupiają się na maksymalizowaniu zy-
sków, często osiąganych w sposób nielegal-
ny, jak również kosztem jakości czy funkcjo-
nalności.

Aby współpraca pomiędzy gminą a or-
ganizacją odzysku niosła ze sobą rzeczywi-
stą wartość – zarówno dla tworzonego sys-
temu, dla gminy, ale przede wszystkim dla
mieszkańców – przed rozpoczęciem współ-

pracy strona samorządowa powinna prze-
analizować wiele istotnych aspektów. Władze
gminy powinny zwrócić uwagę na propono-
wany przez organizację odzysku kształt sys-
temu zbierania – na ile jest on przyjazny
i funkcjonalny dla mieszkańców, zarówno
w zakresie zbierania, jak i odbierania elek-
trośmieci. Ważne jest również, czy tworzenie
takiego systemu pociąga za sobą dodatkowe
koszty dla gminy, czy też jest finansowane
przez organizację odzysku. Gmina powinna
również sprawdzić, jakie wartości dodatko-
we daje jej współpraca z taką organizacją, na
przykład w zakresie obowiązkowej edukacji
mieszkańców co do prawidłowego postępo-
wania z elektrośmieciami. 

Najważniejszą jednak sprawą z punktu
widzenia gminy – zarówno jej władz, jak
i mieszkańców – powinien być okres i forma
współpracy z organizacją odzysku. Należy
zwrócić uwagę, aby nie sprowadzała się ona
jedynie do działań jednorazowych i akcyjnych,
ale na lata tworzyła system zrzucający z bar-
ków władz gminy obowiązki związane z or-
ganizowaniem zbierania. Gmina powinna dą-
żyć do rozwiązania, w którym jej jedynym
obowiązkiem w ramach gospodarki ZSEE jest
kontrola funkcjonowania systemu.

Współpraca z organizacją odzysku ZSEE
nie może nie być nieopłacalna dla gminy. For-
muła, która jest dla samorządu bezkoszto-
wa, wspomaga gminę w kwestiach eduka-
cyjnych, a także oferuje wieloletnią formułę
współdziałania, co oznacza bardzo wy-
mierny wynik finansowy dla gminnego bu-
dżetu. Zdejmuje również z barków urzędni-
ków poważny problem gospodarowania
elektrośmieciami, a mieszkańcom umożliwia
wygodne i zgodne z prawem pozbywanie się
zużytego sprzętu elektrycznego i elektro-
nicznego.

Grzegorz Skrzypczak, 
prezes zarządu ElektroEko 

Organizacja Odzysku Sprzętu 
Elektrycznego i Elektronicznego SA

Nowe zasady zbierania ZSEE
w gminach: szansa czy 
zagrożenie dla samorządów?
Zmiany, wynikające z wejścia w życie ustawy o czystości i porządku w gminach, 
w zakresie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE) dotyczą 
przede wszystkim samorządów. Do tej pory ich jedynym obowiązkiem 
w zakresie gospodarowania zużytym sprzętem było wskazywanie 
punktów, w których mieszkańcy mogą go oddawać

POLSKA SAMORZĄDOWA

Fakty 167



NOWE TECHNOLOGIE

Nokia Reaction 
– słuchawka samoobsługowa

Monitor Smart Station serii 7 to propozycja firmy Samsung skierowana do użytkowni-
ków ceniących nie tylko wysoką jakość obrazu, ale również komfort bez-

przewodowej pracy i rozrywki.
27-calowy monitor wyposażony jest w ekran

LCD LED o rozdzielczości Full HD,
a jego unikalną funkcjonalnością jest
możliwość szybkiej, bezprzewodo-
wej łączności z notebookiem lub
smartfonem za pośrednictwem nie-
wielkiego adaptera. Atutem modelu
C27B750X jest także wbudowany
w podstawę hub z portami USB
3.0, dzięki któremu monitor
może pełnić funkcję bezprze-
wodowej stacji dokującej.

Szerokie spektrum uży-
tecznych funkcji dopełnia
stylowa konstrukcja obu-
dowy. Model C27B750X
opiera się na eleganckiej
podstawie, wyposażonej
w jeden zawias, która
pozwala łatwo regulo-
wać pozycję ekranu i nadaje urządze-
niu minimalistyczny wygląd biurkowego monitora. Mo-
nitor Smart Station serii 7 wyposażono też w wejście
HDMI, które umożliwia użytkownikom podłą-
czenie np. odtwarzacza Blu-ray, dekodera lub
konsoli do gier w celu pełnego wykorzystania
urządzenia.

Cena detaliczna to 1899 zł.
JA
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Bezprzewodowy monitor Samsunga

Nokia Reaction (BH-907) to rewolucyjna słuchawka Bluetooth, która praktycznie nie wymaga obsługi. Urządzenie samo wykrywa, że
jest w uchu użytkownika i co więcej – zwiększa poziom głośności w przypadku hałasu w otoczeniu rozmówcy, dzięki czemu może on

się skupić jedynie na konwersacji. Najwyższą jakość rozmów zapewnia wykorzystana w słuchawce 3-mikrofonowa technologia redukcji szu-
mów oraz WBS (Widedband Speech) – technologia odpowiedzialna za czystość dźwięku. Funkcje te dostępne są w małej obudowie o wy-
miarach 14 x 66,4 x 27, 2 mm. Co ważne, urządzenie zapewnia aż do 6 godzin rozmów i aż 3 miesiące czuwania. Użytkownik ma możli-
wość kontroli poziomu naładowania baterii, dzięki informacjom zawartym na wyświetlaczu. Wygodny uchwyt na ucho, klips do noszenia
oraz ergonomiczne wkładki douszne w trzech rozmiarach pozwalają dostosować słuchawkę do indywidualnych potrzeb użytkownika.

Nokia Reaction dostępna jest w kolorze czarnym w sugerowanej cenie detalicznej 400 zł.
JA
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Kreatywny 
GALAXY Note II

Podłącz, udostępniaj i oglądaj 

Firma Acer ma długą tradycję wprowadzania innowa-
cyjnych produktów. Wyraźnym jej odzwierciedleniem jest

najnowsze uzupełnienie szerokiej oferty monitorów o mo-
del DW271HL.

Monitor ten jest wyposażony w funkcję Acer WiView,
która umożliwia bezprzewodowe podłączenie do kompu-
tera PC oraz korzystanie z systemu Acer Clear.fi, zapew-
niającego dostęp do wszystkich treści multimedialnych z do-
mowej sieci. Monitor Acer DW271HL jest zgodny ze stan-
dardem DLNA, a tym samym może bezproblemowo
współpracować z innymi standardowymi protokołami
bezprzewodowego przesyłania obrazu, jak również z ser-
werem multimedialnym podłączonym do domowej sieci
i przesyłającym strumieniowo multimedia w standardzie
DLNA.

Oprócz tych funkcji monitor jest wyposażony w roz-
wiązania gwarantujące najwyższą jakość obrazu. Wyświe-
tlacz o przekątnej 27” i rozdzielczości Full HD (1920 x 1080)
sprawia, że monitor doskonale nadaje się do wyświetlania
filmów, nowoczesnych gier oraz odtwarzania multimediów.

Cena detaliczna to 1499 zł. 
JA
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Długo oczekiwany Samsung GALAXY
Note II to smartfon, który oferuje wygodę

i niespotykane możliwości tworzenia doku-
mentów i prezentacji multimedialnych dzięki
wykorzystaniu innowacyjnego rysika S Pen.

Jest to wyjątkowe urządzenie, które po-
zwala na tworzenie notatek i dokumentów
w zakresie niedostępnym dla innych smart-
fonów dostępnych na rynku. Telefon oferuje
robienie odręcznych notatek za pomocą wy-
godnego rysika S Pen. Notatki zostaną auto-
matycznie zamienione na cyfrową czcionkę, go-
tową do wykorzystania we wszystkich doku-
mentach i prezentacjach.

Dzięki połączeniu funkcjonalności zna-
nych z tabletów z możliwościami komunika-
cyjnymi smartfonów GALAXY Note II jest uni-
wersalnym urządzeniem przeznaczonym dla
kreatywnych użytkowników, poszukujących
bezkompromisowych rozwiązań. Smartfon zo-
stał wyposażony w ekran HD Super AMO-
LED o przekątnej 5,55”, w aparat tylny 8 MPix
oraz 1,9-megapikselowy aparat przedni z funk-
cją nagrywania wideo HD. Model dostępny bę-
dzie w kolorach: marmurowo-białym i tyta-
nowo-szarym.

Sugerowana cena to 2749 zł. 
JA



TARGI

Gdzie na targi
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listopad 2012

6–7 ALARM 2012 
– Konferencja i Wystawa Monitoringu 
Wizyjnego Kielce

6–7 SPORT-OBIEKT 2012 
– Wystawa Wyposażenia i Budowy 
Obiektów Sportowych Kielce

7–8 CŁO I GRANICA, BEZPIECZEŃSTWO 2012
– Międzynarodowa Wystawa Wyposażenia 
dla Kontroli Celnej i Granicznej Warszawa

7–10 KAMIEŃ – STONE 2012 
– Targi Branży Kamieniarskiej Poznań

13–15 ENERGETICS 2012 
– Lubelskie Targi Energetyczne Lublin

13–15 SURFPROTECT 2012 
– Międzynarodowe Targi Antykorozyjne Sosnowiec

13–15 STEELMET 2012 
– Międzynarodowe Targi Stali, Metali 
Nieżelaznych, Technologii i Produktów Sosnowiec

13–15 InterSCRAP 2012 
– Międzynarodowy Salon Recyklingu Metali Sosnowiec

13–15 INFOSTRADA 2012 
– Targi Technologii Szerokopasmowych Lublin

14–16 Aqua-Therm Warszawa 2012 
– 1. Międzynarodowe Targi Ogrzewania, 
Wentylacji, Klimatyzacji, Systemów Wodnych 
i Sanitarnych, Ochrony Środowiska, Basenów 
i Energii Odnawialnej Warszawa

20–23 POLEKO 2012 
– Międzynarodowe Targi Ekologiczne Poznań

20–23 KOMTECHNIKA 2012 
– Międzynarodowe Targi Techniki Komunalnej Poznań

20–23 GMINA 2012 
– Targi Produktów i Usług dla Samorządów 
Lokalnych Poznań

21–23 RubPlast EXPO 2012 
– Targi Przemysłu Tworzyw Sztucznych i Gumy Sosnowiec

21–23 HAPexpo 2012 
– Targi Hydrauliki, Automatyki i Pneumatyki Sosnowiec

21–23 ROBOTshow 2012 
– Targi Robotyzacji i Automatyzacji w Przemyśle Sosnowiec

22–23 KOMPOZYT-EXPO 2012 
– Targi Kompozytów, Technologii i Maszyn 
do Produkcji Materiałów Kompozytowycch Kraków

23–24 Ogólnopolski Salon Dekarski 2012 Łódź

styczeń 2013

29–1 BUDMA 2013 
– Międzynarodowe Targi Budownictwa Poznań

29– WinDoor-tech 2013 
– Targi Maszyn i Komponentów do Produkcji 
Okien, Drzwi, bram i Fasad Poznań

29–1 GLASS 2013 – Targi Branży Szklarskiej Poznań

luty 2013

6–8 REMADAYS 2013 
– Międzynarodowe Targi Reklamy i Poligrafii Warszawa

15–17 Targi Budownictwa, Instalacji 
i Wyposażenia Wnętrz 2013 Gliwice

22–24 FERMA BYDŁA 2013 
– XIII Międzynarodowe Targi Łódź

22–24 FERMA ŚWIŃ i DROBIU 2013 Łódź
25–27 TEX-STYLE 2013 

– Salon Tkanin i Dodatków 
dla Przemysłu Odzieżowego Poznań

25–27 BTS 2013 
– Salon Obuwia, Skóry i Wyrobów Skórzanych Poznań

marzec 2013

1–3 INTERBUD 2013 
– Targi Budownictwa Łódź

5–6 LASERexpo 2013 
– Targi Techniki Laserowej Sosnowiec

5–7 EPLA 2013 
– Targi Przetwórstwa Tworzyw 
Sztucznych i Gumy Poznań

5–8 MEBLE POLSKA 2013 
– Targi Mebli Poznań

5–8 LUMINEXPO 2013 
– Salon Oświetlenia i Techniki Oświetleniowej Poznań

5–8 arena DESIGN 2013 
– Europejski Design dla Biznesu Poznań

9–10 INVEST-TOR 2013 
– Kujawsko-Pomorskie Targi Inwestycyjne Toruń

11–13 ŚWIATŁO 2013 
– Międzynarodowe Targi Sprzętu 
Oświetleniowego Warszawa

11–13 ELEKTROTECHNIKA 2013 
– Międzynarodowe Targi Sprzętu Elektrycznego 
i Systemów Zabezpieczeń Warszawa

11–13 CENERG 2013 
– Międzynarodowe Targi Czystej Energii Warszawa

16–19 DREMA 2013 
– Międzynarodowy Salon Maszyn 
i Narzędzi do Obróbki Drewna Poznań

19–21 STOM TOOL 2013 
– Salon Technologii Obróbki Metali Kielce

19–22 AUTOMATICON 2013 
– Międzynarodowe Targi Automatyki 
i Pomiarów Warszawa

20–22 EUROGASTRO 2013 
– Międzynarodowe Targi Gastronomiczne Warszawa

22–24 TEO 2013 
– Międzynarodowe Targi Energii Odnawialnej Bydgoszcz

22–24 GREEN CITY 2013 
– Krajowe Targi Zielonych Miast Bydgoszcz
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