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Play with green
Firma RITF advnet Polska, niedawno drugi raz z rzędu nagrodzona tytułem „Gazeli
Biznesu”, przygotowała dla swoich klientów akcję „Play with green”. To ciekawie
skonstruowany program, którego zwieńczeniem będzie posadzenie młodego lasu
otto przyświecające całej akcji brzmi „Każde zamówienie to nowe drzewo”. Klienci RITF powierzający firmie swoje projekty do realizacji otrzymują w zamian vouchery na sadzonki drzew oraz zaproszenie do wspólnego ich posadzenia w trakcie wielkiego pikniku, który odbędzie się we wrześniu 2013 roku. Jego uczestnicy wraz ze swoimi rodzinami skorzystają z krótkiego szkolenia w szkółce leśnej,
poświęconego drzewom, ich procesowi wzrostu i ogromnemu wpływowi, jaki wywierają na nasze życie.
„Play with green” służy wzbogaceniu relacji biznesowych o bardziej uniwersalne wartości: wspólne, bardzo konkretne działanie na rzecz
ochrony przyrody i propagowanie postaw ekologicznych w atmosferze rodzinnej zabawy.
Na pikniku o dobrą pogodę zadba Omenaa Mensah, która z radością zgodziła się pełnić rolę ambasadorki „Play with green”. – Świetny pomysł na połączenie biznesu z ekologią, edukacją i zabawą. Skorzystają nie tylko sami uczestnicy akcji, ale wszyscy ludzie, którzy kiedyś będą spacerować po naszym lesie. Pomyślałam o pięknych, mocnych drzewach, które wyrosną z tych sadzonek – to najtrwalszy i najbardziej wartościowy prezent w programie lojalnościowym, o jakim słyszałam – powiedziała Omenaa Mensah.
Idea zasadzenia lasu w towarzystwie ludzi, z którymi dobrze się pracuje, przypadła do gustu klientom RITF. Z entuzjazmem zbierają
vouchery, mając świadomość, że wymienią je na coś naprawdę wartościowego i trwałego.
Patronat nad akcją objął wójt gminy Jabłonna, na terenie której zostanie posadzony młody las.
www.playwithgreen.pl
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Ekolaury Polskiej Izby Ekologii
Rada Polskiej Izby Ekologii ogłasza XII edycję Konkursu „Ekolaury Polskiej Izby Ekologii 2013”
onkurs ma zasięg ogólnopolski, skierowany jest do przedsiębiorstw, instytucji, organizacji pozarządowych i samorządów, które przyczyniły się do znacznej poprawy stanu środowiska naturalnego.
Organizatorzy serdecznie zapraszają zainteresowane podmioty gospodarcze do zgłaszania swoich kandydatur w następujących kategoriach: gospodarka wodno-ściekowa, ochrona powierzchni ziemi, gospodarka odpadami, ochrona powietrza, odnawialne źródła energii, ekoprodukt, zielone technologie, edukacja ekologiczna, energooszczędność, efektywność energetyczna, ochrona przyrody, gmina przyjazna środowisku, całokształt działalności na rzecz ochrony środowiska.
Termin nadsyłania wniosków konkursowych – do 30 czerwca 2013 roku. Ogłoszenie wyników nastąpi w październiku 2013 roku podczas uroczystej gali w Kinoteatrze „Rialto” w Katowicach.
I

K

Zgłoszenie konkursowe prosimy
nadsyłać na adres:
Polska Izba Ekologii
ul. Warszawska 3
40-009 Katowice
tel./fax (32) 253 51 55
e-mail: pie@pie.pl
Regulamin oraz Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie internetowej: www.pie.pl

II Roztoczańskie Forum Gospodarcze
Agencja Rozwoju Roztocza Sp. z o.o. już po raz drugi organizuje Roztoczańskie Forum Gospodarcze.
ierwsza edycja przedsięwzięcia odbyła się w październiku 2012 roku i zebrała wiele pozytywnych opinii, co pozwala wierzyć – jak mówi
Marcin Rechulicz, prezes ARR Sp. z o.o. – że na Roztoczu jest miejsce na Forum Gospodarcze z prawdziwego zdarzenia, takie, które
będzie integrowało środowisko przedsiębiorców i tworzyło płaszczyznę dyskusji na tematy, które z ich punktu widzenia są istotne. Tak było
za pierwszym razem, kiedy to dyskutowano o przyszłości środków europejskich, zaletach i wadach przygranicznego położenia Roztocza,
pozyskiwaniu środków finansowych na rozwój przedsiębiorstw, a także o tworzonej marce lokalnej Roztocze – Witalność z natury, którą
wspólnie z Lokalną Organizacją Turystyczną Roztocze tworzy Agencja Rozwoju Roztocza. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach projektu „Rozwój ARR Sp. z o.o. jako operatora marki Roztocze – Witalność z natury” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
RPO WL II Oś Priorytetowa Działanie 2.3. Schemat B Wsparcie Instytucji Otoczenia Biznesu.
Program II Roztoczańskiego Forum Gospodarczego zapowiada kolejną porcję ważnych dyskusji. Do współpracy przy tegorocznym Forum włączyli się: Lokalna Organizacja Turystyczna Roztocze, Lubelski Klub Biznesu, powiat tomaszowski, Katolicki Uniwersytet Lubelski, a patronat honorowy objęli marszałkowie województwa lubelskiego i podkarpackiego oraz media regionalne.
W ramach tegorocznej edycji, która zaplanowana została na 16–17 maja, będą poruszane tematy z zakresu: innowacyjnej gospodarki
na peryferiach, współpracy przedsiębiorcy z instytucjami finansowymi, energii odnawialnej oraz płaszczyzn współpracy biznesu z nauką.
Całość Forum prowadzona i moderowana będzie przez Łukasza Kijka, dziennikarza telewizji TVN CNBC – autora i prowadzącego program „Dzień na Rynkach”, w którym analizuje kondycję spółek z GPW.
Dodatkowo w ramach tegorocznej edycji przewidziano zorganizowanie specjalistycznych warsztatów dla przedsiębiorców z zakresu funkcjonowania przedsiębiorstw. Od 30 kwietnia będą przyjmowane zgłoszenia uczestnictwa w Forum. Dla zainteresowanych informacje i formularze zgłoszeniowe będą udostępnione na stronie www.arr.tomaszowskie.pl. Udział w Forum jest bezpłatny.
I
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Podlaskie klastry wzorem współpracy
Wschodni Klaster Budowlany, Klaster Marek Turystycznych Polski Wschodniej oraz Klaster
Instytucji Otoczenia Biznesu to organizacje, które są najlepszym przykładem na to,
że współpraca biznesu i nauki jest realna. Co więcej, może przynosić obustronne korzyści
spółpraca między przedsiębiorcami zrzeszonymi w naszych klastrach od samego początku układa się bardzo dobrze – mówi Tomasz Kozłowski, koordynator WKB, KMT
i KIOB. – A z miesiąca na miesiąc możemy pochwalić się kolejnymi sukcesami.
Firmy należące do Wschodniego Klastra Budowlanego na co dzień współpracują
z rynkami Skandynawii, Norwegii, Niemiec czy Rosji. Są jednak przekonane, że mogą śmiało konkurować z przedsiębiorcami na całym świecie. – W najbliższym czasie w ramach
Wschodniego Klastra Budowlanego powstanie wspólna oferta handlowa, dzięki której firmy zrzeszone w klastrze będą bardziej konkurencyjne, a oprócz tego wspólnie będą mogły szybciej i pewniej podbijać rynki zagraniczne – dodaje Tomasz Kozłowski. Pierwsze
kroki w tym kierunku zostały już podjęte. Misja gospodarcza do Zjednoczonych Emiratów Arabskich pozwoliła przedsiębiorcom zapoznać się z działalnością firm i przedsiębiorców z ZEA, a liczne spotkania biznesowe oprócz
nadziei na współpracę z tamtejszymi przedsiębiorcami przyniosły też korzyści na polu poznania tamtejszej branży budowlanej oraz wymiany
doświadczeń. Kolejnym krokiem klastrowiczów będzie udział w jednych ze światowych targów budowlanych, na których z pewnością przedstawią swoją ofertę.
Przykładem udanej współpracy między przedsiębiorcami z jednej branży jest także Klaster Marek Turystycznych Polski Wschodniej.
– Jednym z elementów współpracy będzie wspólna strona internetowa firm z branży turystycznej, która stanie się platformą wszelkich informacji o regionie Polski Wschodniej, a także o konkretnych klastrowiczach – mówi Kozłowski. W ramach portalu umieszczane będą akcje i wydarzenia promocyjne, a wirtualna mapa pozwoli internautom zaplanować podróż i wybrać najlepszą ofertę.
Klaster Instytucji Otoczenia Biznesu zrzesza 18 podmiotów, w tym: dwie uczelnie, dwa stowarzyszenia i 14 przedsiębiorstw. Podstawowym celem projektu jest zbudowanie stałej platformy kooperacji pomiędzy instytucjami działającymi w szeroko pojętym obszarze usług doradczych, finansowych i szkoleniowych, procesów biznesowych i marketingowych, jednostek z sektora B+R. – Zbudowanie innowacyjnej sieci współpracujących ze sobą instytucji otoczenia biznesu pośrednio przyczynia się do podniesienia atrakcyjności społeczno-gospodarczej całego regionu Polski Wschodniej oraz ograniczenia postępującej marginalizacji tej części kraju – podkreśla Tomasz Kozłowski.
I
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Powiaty dziś i jutro
Najważniejsze problemy dotyczące funkcjonowania powiatów i ich przyszłości w krajowych
warunkach społeczno-ustrojowych zdominowały dyskusje podejmowane podczas dwudniowego
Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich. Poza merytoryczną debatą organizatorzy
przewidzieli czas na wręczenie statuetek zasłużonym wójtom i starostom
odczas XVI Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich,
które odbyło się w dnach 8–9 kwietnia w Wiśle, dominowała debata
władz powiatowych poświęcona bieżącej sytuacji zarządzanych jednostek
samorządu terytorialnego oraz ich przyszłości w świetle planowanych
zmian prawnych i nowej perspektywy finansowej. Pierwszego dnia, po
posiedzeniu zarządu – podobnie jak w ubiegłym roku – spotkanie zdominowały seminaria z udziałem delegatów ZO ZPP, podzielone na dwa
bloki. Ich tematyka koncentrowała się na czterech głównych kwestiach.
W tym roku – jako zachęta do refleksji przy okazji 15-lecia przywrócenia powiatów, a zarazem odpowiedź na trzy ważne dla funkcjonowania powiatów dokumenty z zeszłego roku: prezydencki projekt ustawy o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego oraz o zmianie niektórych ustaw, raport Mini- Marek Tramś, prezes ZPP
sterstwa Administracji i Cyfryzacji „Ocena sytuacji samorządów lokalnych” oraz raport o stanie samorządności terytorialnej w Polsce „Narastające dysfunkcje, zasadnicze dylematy, konieczne działania” – debatę rozpoczął panel dyskusyjny poświęcony ustrojowi i przyszłości samorządu. Oprócz samorządowców w dyskusji wzięli udział m.in. Olgierd Dziekoński z Kancelarii Prezydenta, Magdalena Młochowska
z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji oraz jeden z twórców reformy samorządowej – Jerzy Stępień, który apelował o powstrzymanie się
powiatów przed zwalczaniem reformy struktury sądów powszechnych,
gdyż jej cofnięcie spowoduje utrwalenie obecnej sytuacji w sądownictwie powszechnym, a to wymaga poważnych zmian. Minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska nakreśliła perspektywy dotyczące nowego okresu budżetowania, niezbyt optymistyczne, ponieważ nie
są w nim przewidywane środki na drogi lokalne i ochronę zdrowia. Po- Uczestnicy spotkania
ruszono też kwestie demograficzne, problemy związane z przepisami
dotyczącymi dopuszczalnego poziomu zadłużenia JST i wskazano na
konieczność ewentualnych zmian w podziale kompetencji między organy JST.
Drugi panel koncentrował się na projekcie założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Omówiono uwagi zgłoszone przez Związek Powiatów Polskich
w toku prac legislacyjnych i zaakceptowane przez Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej, po czym nastąpiła dyskusja z udziałem Jerzego
Kędziory – dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Chorzowie i przewodniczącego Forum Dyrektorów Powiatowych Urzędów Pracy, Tadeusza Kotlarskiego – dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Świdnicy i przewodniczącego Forum Dyrektorów Powiatowych Urzędów Pracy Województwa Dolnośląskiego oraz przedstawicieli Ministerstwa Pra- Stół prezydialny
cy i Polityki Społecznej.
Drugiego dnia w ramach obrad plenarnych delegaci z prawie 300 powiatów wysłuchali sprawozdania prezesa zarządu ZPP Marka Tramsia z ubiegłorocznej działalności Związku oraz wykonania budżetu za rok 2012. Oba sprawozdania zostały przyjęte jednogłośnie,
po czym uchwalono budżet ZPP na rok 2013 i przyjęto założenia programowe ZPP na bieżący rok. W działaniach na rzecz obrony wspólnych interesów samorządów terytorialnych i dążenia do społeczno-gospodarczego rozwoju polskich powiatów Związek będzie kładł szczególny nacisk na wzmacnianie roli samorządu powiatowego w systemie administracji publicznej oraz wzmacnianie potencjału instytucjonalnego administracji samorządowej, w tym przywrócenie powiatowej administracji zespolonej pod zwierzchnictwem starosty. XVI Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich przyjęło także zmiany w statucie Związku dostosowujące go do nowych zadań stowarzyszenia oraz stanowisko w sprawie podjęcia działań w zakresie zmiany zapisów statutowych dotyczących Konwentów Powiatów. W wyniku dyskusji programowej przyjęto stanowiska dotyczące projektów zmian ustroju samorządowego, przywrócenia powiatom właściwej roli,
zmian w systemie finansów publicznych, sposobu wyznaczania obszarów funkcjonalnych, dostępu powiatów do środków finansowych dedykowanych rozwojowi wsi, problemów komunikacyjnych, a także w sprawie ogłoszenia Roku Powiatów.
Dyskusje merytoryczne i sprawy formalne zakończyła ceremonia wręczenia statuetek i dyplomów najlepszym gospodarzom JST, którzy w tegorocznym rankingu samorządów ZPP zasłużyli na tytuł „Super Powiatu” i „Super Gminy”.
I
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Partnerstwo na rzecz transferu
Wykład prof. Grzegorza Kołodki otworzył 27 marca dwudniową międzynarodową konferencję
zorganizowaną przez Lubelski Park Naukowo-Technologiczny SA w Lublinie. Tematem debaty
była współpraca biznesu i nauki oraz formy jej wsparcia w obrębie Grupy Wyszehradzkiej
i Partnerstwa Wschodniego
nnowacje coraz częściej uważa się za właściwy środek do celu, jaki stanowi silna gospodarka. To właśnie w gospodarce opartej na wiedzy wielu ekspertów i decydentów widzi ratunek dla utrzymującego się spowolnienia i problemów wywołanych kryzysem. Jednak innowacyjne projekty i wdrożenia ich wyników często są postrzegane jako ryzykowne, napotykają na opór w postaci braku środków na badania
i komercjalizację czy bariery prawne, wreszcie są obarczone nieudolną współpracą zupełnie różnych środowisk: nauki i przemysłu. Tym problemom, a także pomysłom na poprawę sytuacji i intensyfikację współdziałania przedsiębiorców z naukowcami poświęcona była międzynarodowa konferencja „Forms of support for the business and science cooperation in Visegrad Group and Eastern partnership”.
Wykłady wygłoszone w języku angielskim przyciągnęły do Grand Hotelu Lublinianka partnerów z Czech, Węgier, Ukrainy, Słowacji
i Polski, osoby na co dzień zaangażowane w rozwój transferu technologii oraz wszystkich, których żywo interesuje popularyzacja transferu wiedzy w ramach współpracy międzynarodowej. Pierwszego dnia uczestnicy mieli możliwość podzielenia się doświadczeniami w zakresie
współpracy nauki i biznesu w każdym z państw partnerskich. Wysłuchali również wielu wystąpień ekspertów, w tym wykładu byłego wicepremiera i wiceministra finansów, a obecnie dyrektora Centrum Badawczego Transformacji, Integracji i Globalizacji TIGER przy Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, prof. Grzegorza Kołodki, którego tytuł „Globalization, Crisis – and What Next ?” stawiał istotne
pytanie o przyszłość gospodarczą w obecnych realiach.
– Nie ma ogólnoświatowego rządu, biura politycznego i partii. Te procesy zachodzą samoistnie. Przepływ ludzi i kapitału od dawna
jest spełniającym się marzeniem, tak silnym jak pragnienie człowieka do bycia z drugim człowiekiem. I nikt nie jest w stanie przeciwstawić
się temu, bo co wtedy: wariant białoruski czy północnokoreański? – pytał prowokacyjnie Kołodko, przekonując, że zasada: „myśl globalnie działaj lokalnie” jest dziś przydatna jak nigdy wcześniej. Jednocześnie, jako przeciwnik nurtu neoliberalnego w ekonomii, przestrzegał:
– Ani bezwarunkowa wiara w wolny rynek, ani konieczność deregulacji nie są już dziś jedynymi prawdami objawionymi. Ani pozostawiony sobie wolny rynek, ani państwowy interwencjonizm nie rozwiążą obecnej sytuacji i nie pomogą wyjść z kryzysu.
Z kolei Jacek Sobczak, członek Zarządu Województwa Lubelskiego, podkreślał w swoim wystąpieniu, iż duże nadzieje wiąże ze wzmożoną współpracą i aktywizacją różnych środowisk na rzecz efektywnego transferu wiedzy i innowacyjnych rozwiązań. – W proces transferu i komercjalizacji technologii muszą włączyć się wszyscy zainteresowani: organizacje, firmy, uniwersytety oraz instytucje sektora B+R. Szczególną rolę we wspieraniu procesu transferu technologii mają instytucje pośredniczące typu centra transferu, parki technologiczne i inkubatory – mówił do słuchaczy. Podkreślał również, że takie inicjatywy jak lubelska konferencja, dofinansowana z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego, stanowią cenne forum współpracy i doskonale wpisują się w założenia zacieśnienia stosunków między krajami Grupy Wyszehradzkiej oraz budowania na tej podstawie coraz silniejszej gospodarki.
Drugiego dnia uczestnicy skupili się na wyzwaniach i perspektywach związanych z innowacjami oraz współpracą nauki i biznesu. Zastanawiali się nad związkami między biznesem a nauką w świetle widoków na wzmocnienie innowacyjności regionów, próbowali przyjrzeć się przeszkodom, jakie napotyka transfer wiedzy, a także analizowali formy współpracy transgranicznej w ramach w transferu technologii.
I

I

IX Kongres Ochrony Informacji
i Danych Osobowych
W dniach 27–29 maja 2013 roku w Hotelu Dębowiec w Bielsku-Białej odbędzie się
IX Kongres Ochrony Informacji Niejawnych, Biznesowych i Danych Osobowych
rganizatorami Kongresu są Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych (KSOIN) oraz Stowarzyszenie Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego (SWBN). Kongres został objęty patronatem honorowym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych
Osobowych, Rzecznika Praw Obywatelskich, Krajową Izbę Gospodarczą i Międzynarodowe Targi Poznańskie.
Zaproszenie na obrady adresowane jest do kadry kierowniczej i zarządzającej jednostek organizacyjnych, pełnomocników ochrony, administratorów bezpieczeństwa informacji, dyrektorów pionów bezpieczeństwa, przedstawicieli organów administracji publicznej, a także
wszystkich osób odpowiedzialnych w swoich jednostkach organizacyjnych za zapewnienie bezpieczeństwa informacji niejawnych, biznesowych i danych osobowych.
Celem Kongresu jest uaktualnienie wiedzy potrzebnej do profesjonalnego zarządzania bezpieczeństwem organizacji, podejmowania
trafnych decyzji związanych z ochroną informacji niejawnych, biznesowych i danych osobowych w swoich jednostkach organizacyjnych.
Po raz pierwszy podczas obrad poruszone zostaną zagadnienia związane z ochroną własności intelektualnej i przemysłowej od strony
prawnej i praktycznej. Omówione będą także korzyści wynikające z praw ochrony oraz problemy pojawiające się w przypadku braku stosownej ochrony.
Zajęcia programowe będą prowadzili wybitni naukowcy i praktycy z doświadczeniem zawodowym w omawianej problematyce, w sposób dający możliwość wymiany poglądów i dyskusji. Podobnie jak w latach ubiegłych, podczas uroczystej gali ogłoszone zostaną wyniki
konkursu „Lider ochrony informacji niejawnych, biznesowych i danych osobowych”.
I
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Targi MUREXPO oraz MODNE WNĘTRZE
Ogólnopolskie Targi Budowlane MUREXPO oraz Targi Wyposażenia Wnętrz MODNE WNĘTRZE
to najbardziej wszechstronna impreza z dziedziny budownictwa i wyposażenia wnętrz na Mazowszu.
Obszerna część targowa, bogaty program wydarzeń towarzyszących, spotkania i prelekcje,
niebanalne pokazy i warsztaty czy bezpłatne porady specjalistów w Targowym Centrum
Bezpłatnych Porad to tylko nieliczne atrakcje
Fot. ARCHIWUM ORGANIZATORA (5)

a targach można było zapoznać się z popularnymi i poszukiwanymi produktami czy usługami, przy czym nie brakowało nowości i niestandardowej oferty rynku. Tragi zyskały uznanie i są oczekiwane zarówno przez producentów
i dystrybutorów materiałów budowlanych, jak i usługodawców
z branży.
Nazwa targi pojawiająca się
w tytule imprezy ma szersze od tradycyjnego znaczenie, część wystawiennicza stanowi bowiem tylko
jeden z elementów większej całości.
Równie ważny jest program wydarzeń towarzyszących: spotkań, prelekcji, konferencji dedykowanych
zarówno profesjonalistom z branży,
wystawcom, jak i indywidualnym inwestorom.
Wśród wystawców MUREXPO
znalazły się firmy z branży instalacyjnej i chemii budowlanej. Nie zabrakło producentów i dystrybutorów
wyrobów budowlanych, pracowni projektowych, firm zajmujących się wykonawstwem
i doradztwem finansowym. Zwiedzający mogli znaleźć oferty firm produkujących materiały budowlane i izolacyjne, drzwi i okna ALU i PCV, dachy, rolety zewnętrzne, pompy ciepła, kolektory słoneczne, rekuperatory, materiały akustyczne, kotły grzewcze,
klimatyzatory i wentylatory.
Targi MUREXPO to miejsce prezentacji nowych technologii np.: budowy energooszczędnych domów fińskich, a także ekologicznych domów energooszczędnych
wykonanych w technologii drewnianej. Swoją ofertę zaprezentowały również firmy
zajmujące się produkcją i dystrybucją: ogrodzeń stalowych i aluminiowych, automatycznych systemów sterowania bram, mebli ogrodzeniowych, blach i kominków.
Swoje produkty przedstawiły równocześnie firmy zajmujące się aranżacją, wykończeniem, adaptacją wnętrz, projektowaniem i wykonaniem mebli kuchennych, szaf
wnękowych, stylizowanych podłóg drewnianych i marmurowych, nowoczesnych boazerii, mebli dębowych, schodów drewnianych. Oferowane były m.in.: dekoracje wnętrz,
ekskluzywne płytki do salonu, kuchni czy łazienki, parkiety egzotyczne, mozaiki.
Ideą przewodnią tegorocznej edycji MUREXPO była szeroko rozumiana energooszczędność i ochrona środowiska. Przez trzy targowe dni odbyło się Międzynarodowe Forum Budownictwa Pasywnego i Energooszczędnego, w trakcie którego omówione zostały m.in.: ABC budownictwa pasywnego, regulacje prawne
w UE i Polsce czy dopłaty i kredyty dla budownictwa energooszczędnego. Ponadto
na targach pokazano projekty domów energooszczędnych nadesłanych na konkurs
Energooszczędny Dom Dostępny, którego organizatorem było Wydawnictwo Murator.
Niezwykle widowiskowym elementem targów były Zawody Glazurnicze. Po raz
kolejny Polskie Zrzeszenie Płytkarzy zorganizowało zawody, które były swoistym pokazem kunsztu rzemieślniczego i areną dla najlepszych glazurników na Mazowszu.
Już dziś zapraszamy do uczestnictwa w Ogólnopolskich Targach Budowlanych
Budowa Remont Dom i Wnętrze, które odbędą się w dniach 12–13 października 2013
roku na warszawskim Torwarze.
I
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Rynek Innowacji 2013
Globalny gigant branży chemicznej, ﬁrma BASF, organizuje ekskluzywną
wystawę „Rynek Innowacji” poświęconą zrównoważonemu rozwojowi,
wynalazkom branży chemicznej, a także innowacyjnym rozwiązaniom
w służbie ekologii. Wydarzenie będzie trwało od 21 do 23 maja na
warszawskim Torwarze. Podobne imprezy, oprócz Warszawy, odbędą się
w tym roku tylko w dwóch europejskich miastach: Brukseli i Stambule
otywem przewodnim wystawy jest niewidoczna na co dzień rola branży chemicznej, która czyni życie milionów osób łatwiejszym
i pozwala rozwiązywać globalne wyzwania teraźniejszości i przyszłości. Interaktywne pokazy odkryć chemicznych pozwolą wyjaśnić,
jak współczesna chemia wpływa na oszczędne gospodarowanie zasobami naturalnymi. Impreza skierowana jest do pracowników, klientów firmy oraz gości specjalnych.
Jedna z sesji „Rynku Innowacji” będzie w całości dedykowana studentom. BASF zależy, by społeczność akademicka mogła ujrzeć praktyczny aspekt chemii wraz z wynalazkami, które ułatwiają życie i innowacyjnymi rozwiązaniami wpływającymi na ochronę środowiska naturalnego.
Z wystawą „Rynek Innowacji” połączony jest konkurs skierowany do studentów chemii, inżynierii oraz ekonomii pod hasłem ,,Tworzymy
Chemię”. Zadanie konkursowe polega na stworzeniu plakatu naukowego lub eseju dotyczącego przyszłości branży chemicznej. Autorzy najlepszych prac zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Wyłoni ona grono 5 najlepszych studentów, którzy odbędą płatny staż w jednym z działów w BASF Polska.
www.basf.com

M

Marketing bez
tabu, czyli jak to
robią najlepsi

Jak kreować marki,
które pokocha
pokolenie Y?

Richard Hall
spółczesny marketing to bardziej sztuka niż nauka, ale
nadal żeby odnieść sukces w tej dziedzinie potrzeba odpowiednich umiejętności i znajomości konkretnych technik.
Napisany lekkim stylem, błyskotliwy i praktyczny poradnik Richarda Hall’a odkryje przez tobą sekrety skutecznego marketingu.
Dzięki poradnikowi dowiesz się, jak tworzyć silną i rozpoznawalną markę, gdzie
i w jaki sposób efektywnie
się reklamować, na czym
polega skuteczny PR czy
sponsoring oraz jak właściwie przeprowadzać badania marketingowe. Zrozumiesz zasady, na jakich
opierają się różne rodzaje
marketingu (m.in. bezpośredni, eksperymentalny
czy szeptany) oraz poznasz
krok po kroku proces tworzenia i realizacji kampanii
marketingowej. Dowiesz
się również, jakie umiejętności czy cechy potrzebne są w planowaniu kariery w marketingu. Nauczysz się skutecznie docierać do wybranej grupy docelowej, przyciągać uwagę
klientów i sprawiać, że będą do ciebie z przyjemnością wracali.

W

Joeri Van den Bergh, Mattias Behrer
okolenie Y tworzą ludzie urodzeni w latach 1980–1996, nazywani również pokoleniem Milenium, następną generacją czy pokoleniem klapek i iPodów. Niezależnie od tego, jak ich określimy, mamy do czynienia
z jedną z największych i najbardziej atrakcyjnych grup docelowych.
Książka jest podsumowaniem pięcioletnich badań nad psychologią
i zachowaniami konsumentów z pokolenia Y. Została uznana za najlepszy tytuł marketingowy 2011 roku. Rekomendowana jest jako pozycja obowiązkowa dla osób zajmujących się brandingiem, komunikacją czy marketingiem. Jej lektura może być interesująca dla wszystkich, którzy chcą zrozumieć fenomen generacji Y i dowiedzieć
się, dlaczego ma ona tak wielki wpływ na
zmiany zachodzące w otaczającym świecie.
Autorom książki udało się stworzyć unikalny model CRUSH, który
prezentuje 5 czynników charakteryzujących dobrą markę z perspektywy pokolenia Y. Jego skuteczność została potwierdzona w badaniach oraz w rozmowach z właścicielami największych
światowych marek, w tym H&M, Nike
czy Coca-Cola. Z książki dowiesz się,
dlaczego opisywana generacja przywiązuje do tych czynników tak wielką
wagę i jak w praktyce wykorzystać tę wiedzę do stworzenia marki rozpoznawalnej, odnoszącej sukcesy i gwarantującej zyski – marki, którą pokocha
pokolenie Y.

P

Więcej informacji: www.SamoSedno.com.pl
Samo Sedno to seria nowoczesnych, praktycznych i podręcznych poradników, które traﬁają w samo sedno. W serii znajdują się tytuły o tematyce m.in. biznesowej, parentingowej, psychologicznej czy dotyczącej zdrowego stylu życia i rozwoju osobistego.
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Skuteczny controlling i zarządzanie
ryzykiem w branży energetycznej
Centrum Szkoleniowe Sp. z o. o. z grupy ﬁrm Fundacji Rozwoju Rachunkowości w Polsce organizuje
warsztat „Skuteczny controlling i zarządzanie ryzykiem w branży energetycznej”. Warsztat odbędzie
się 4–5 czerwca 2013 roku w Warszawie w siedzibie Fundacji Rozwoju Rachunkowości
elem warsztatów jest przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu controllingu, budżetowania i zarządzania ryzykiem w branży energetycznej.
Najważniejsze zagadnienia: controllingowe podejście do rentowności, błędy i mity planowania oraz ich konsekwencje, ośrodki odpowiedzialności w układzie procesowym, budżetowanie jako system samouczący, budowa i zasady działania rachunku pokryć finansowych,
Balanced Scorecard jako narzędzie controllingu strategicznego, kontekst procesu zarządzania ryzykiem w firmie z sektora energetycznego,
definiowanie skal oceny ryzyka – warunki brzegowe, kryteria, metody itp. – praca na przykładowych plikach, taktyka „4T”, zasada ALARP,
PACED, LILAC.
W trakcie warsztatu będą mieli państwo możliwość: zapoznania z praktycznymi aspektami, technikami i narzędziami w controllingu
oraz zarządzania ryzykiem; poznania technik i metod skutecznie wspierających menedżerów w zakresie optymalizacji kosztów w przedsiębiorstwie;
uzyskania praktycznej wiedzy z zakresu zadań i wyzwań związanych z przygotowaniem do samodzielnego zaprojektowania i wdrożenia zasad zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie energetycznym; wymiany dotychczasowych doświadczeń pomiędzy uczestnikami; kierowania pytań do ekspertów.
Więcej informacji: www.frr.pl

C

REACH i CLP
28 maja 2013 roku w Centrum Konferencyjnym Golden Floor Plaza w Warszawie odbędzie się
warsztat „REACH i CLP – jak uniknąć sankcji organów nadzoru? Klasyﬁkacja i oznakowanie
substancji i mieszanin chemicznych zgodnie z rozporządzeniem WE 1272/2008 CLP”
elem warsztatów jest przekazanie praktycznej wiedzy w zakresie klasyfikacji i oznakowania substancji i mieszanin chemicznych zgodnie z wymaganiami rozporządzenia WE nr 1272/2008 (CLP). Szkolenie będzie miało charakter praktyczny. Uczestnicy po jego odbyciu będą w stanie samodzielnie, krok po kroku przeprowadzić klasyfikację substancji i mieszanin oraz dokonać ich oznakowania zgodnie z rozporządzeniem CLP.
W trakcie warsztatu będą mieli państwo możliwość: zapoznania z wymaganiami zawartymi w rozporządzeniu WE 1272/2008 (CLP)
wprowadzającym zmiany w klasyfikacji i oznakowaniu substancji i mieszanin chemicznych, co w konsekwencji prowadzi do kolejnych bardzo istotnych zmian, m.in. w kartach charakterystyki i przygotowywaniu opakowań chemikaliów; uzyskania wiedzy jak poprawnie klasyfikować i przeklasyfikowywać mieszaniny zgodnie z wymaganiami rozporządzenia CLP na podstawie praktycznych ćwiczeń; weryfikacji kart
charakterystyki przed wzmożonymi kontrolami organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej; wymiany dotychczasowych doświadczeń pomiędzy
uczestnikami; kierowania pytań do eksperta.
Do udziału zapraszamy: prezesów, członków zarządu, dyrektorów i specjalistów ds. REACH, osoby odpowiedzialne za wdrożenie
REACH w firmach.
Więcej informacji: www.frr.pl

C

PZPB integruje branżę budowlaną
Do grona członków zbiorowych Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa dołączyły cztery
nowe organizacje: Związek Pracodawców Branży Usług Inżynierskich (ZPBUI), Polska Unia
Dystrybutorów Stali (PUDS), Polskie Stowarzyszenie Elektroinstalacyjne (PSE) oraz Polski Kongres
Drogowy (PKD). Nie tracąc swojej odrębności, będą wspólnie z PZPB tworzyć szeroką
platformę branży budowlanej, reprezentując jej najważniejsze interesy na forum publicznym
zerokie spektrum dziedzin w jakich działają członkowie zbiorowi daje PZPB rozległą oraz specjalistyczną wiedzę nie tylko na temat potrzeb, ale i najważniejszych problemów poszczególnych obszarów działalności w branży budowlanej. Jednocześnie sformalizowanie współpracy tak szerokiego grona organizacji stwarza realną szansę do reprezentowania branży i wzmacnia pozycję organizacji w dialogu z organami państwa czy zamawiającymi.
Poszerzenie Związku o nowych członków znalazło także odzwierciedlenie w składzie Rady Związku. Zakończone 9 kwietnia Walne Zgromadzenie PZPB powołało w skład Rady przedstawicieli ZPBUI – Rafała Bałdysa oraz PSE – Zbigniewa Winkla. W skład Rady powołano także przedstawicieli reprezentujących firmy budowlane: Jerzego Gajewskiego (NDI), Marka Józefiaka (Mostostal Warszawa), Gregora Sobischa (P.R.I Pol-Aqua) oraz Alfreda Watzla (STRABAG).
I
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Turystyka off-road’owa
w powiecie drawskim
Powiat drawski rozpoczyna projekt, którego celem będzie rozwój turystyki off-road’owej w regionie
ostatnich latach turystyka kwalifikowana, a zwłaszcza turystyka off-road’owa przeżywa w naszym
kraju dość intensywny rozwój, z czym
wiąże się widoczny wzrost liczby samochodów terenowych. Niestety, za
trendem tym nie podąża wyznaczanie
szlaków i obszarów dopuszczanych do
jazdy terenowej, dlatego też większość
posiadaczy tych pojazdów jeździ nielegalnie po terenach objętych różnymi
formami ochrony przyrody, przez co,
nawet nieświadomie, stwarzają zagrożenie i nierzadko powodują przy
tym duże szkody.
W powiecie drawskim także dało
się zaobserwować zwiększony ruch
samochodów terenowych, co pociągnęło za sobą wzrost niedozwolonych jazd na terenach leśnych czy
poligonie. W związku z tym wręcz niezbędne stało się skanalizowanie ruchu
pojazdów tego typu. W trosce o dobro
mieszkańców powiatu oraz wychodząc
naprzeciw oczekiwaniom kierowców,
powstał pomysł mający na celu wytyczenie sieci szlaków, która docelowo obejmować ma województwo zachodniopomorskie. Idea ta dotyczy utworzenia szlaku turystyki camperowej – dla turystów poruszających się samochodami typu
camper bądź samochodami osobowymi z przyczepami, oraz
szlaku turystyki off-road – dla turystów poruszających się samochodami 4x4, quadami, motocyklami enduro itp.
Głównym celem projektu jest zbudowanie kompleksowego produktu turystycznego przy równoczesnej próbie rozwiązania problemu nielegalnych przejazdów przez tereny leśne, a tym samym zapewnienie jak najmniejszej szkodliwości tego typu przejazdów dla środowiska naturalnego i mniejszej ich uciążliwości dla pozostałych użytkowników dróg oraz
mieszkańców. Projekt uzyskał aprobatę zarówno starosty
drawskiego Stanisława Cybuli, jak i marszałka województwa
zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza. Inicjatywa realizowana będzie pod patronatem sekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska Stanisława Gawłowskiego.

W

Więcej informacji: www.powiatdrawski.pl

Fakty 11

XIII SYMPOZJUM ŚWIATA TELEKOMUNIKACJI I MEDIÓW

Okno na świat
telekomunikacji
Sympozjum Świata Telekomunikacji i Mediów co roku licznie gromadzi
przedstawicieli branży telekomunikacyjnej: prezesów wiodących ﬁrm działających
na rynku, reprezentantów instytucji, urzędów i izb związanych z sektorem.
XIII edycja po raz kolejny udowodniła, że zasługuje na miano kluczowego
spotkania rynku telekomunikacyjnego i mediów w Polsce
Fot. ARCHIWUM ORGANIZATORA (3)

Podczas wieczornej Wielkiej Gali nastąpiło uroczyste rozstrzygnięcie konkursów branżowych
dniach 27–28 marca w hotelu
Radisson Blu w Warszawie
MM Conferences SA zorganizowało 13. edycję największego spotkania przedstawicieli mediów i telekomunikacji. Otwarcia wydarzenia dokonała prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Magdalena Gaj, która nie tylko była
obecna na sympozjum, lecz także objęła je
patronatem honorowym. W wystąpieniu
skierowanym do uczestników przedstawiła
główne założenia strategii regulacyjnej do
2015 roku oraz kluczowe informacje zawarte
w programach rządowych, takich jak „Lepsze Regulacje 2015”, „Narodowy Plan Szerokopasmowy”, a także w strategii innowacyjności i efektywności gospodarki „Dynamiczna Polska 2020”.
W kolejnych dyskusjach panelowych
debatowano m.in. o odpowiedzialności za
strategię państwa w stosunku do sektora komunikacji cyfrowej, podziale kompetencji pomiędzy różnymi agendami państwa, harmonizacji strategii krajowej ze strategią UE,
sposobach finansowania inwestycji, kolejnych
zmianach legislacyjnych. W dyskusji oprócz
Magdaleny Gaj wzięli udział: podsekretarz
stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji Małgorzata Olszewska, dyrektor
Biura Spraw Regulacyjnych PTC Cezary Albrecht, wiceprezes zarządu TP ds. operacyjnych Orange Polska Piotr Muszyński, prezes zarządu i dyrektor generalny UPC Polska Simon Boyd. W dalszej części spotkania
poruszano zagadnienia związane z możliwościami technologicznymi LTE, oczeki-
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waniami klientów telefonii komórkowej,
efektywnym gospodarowaniem częstotliwościami. Pierwszy dzień zakończyła dyskusja poświecona zmianom sposobu konsumpcji mediów, roli nowych technologii
w kreowaniu popytu, integracji telekomów
i koncernów telewizyjnych oraz nowym źródłom przychodów telewizji.
Wieczorem nastąpiło uroczyste rozstrzygnięcie konkursów branżowych. Podczas
wieczornej Wielkiej Gali Złotych Anten nagrody odebrali laureaci w kategoriach: człowiek roku – marszałek województwa lubuskiego Elżbieta Polak, która jako pierwszy
marszałek z odwagą i sukcesem konsekwentnie realizuje ideę cyfryzacji województwa, firma roku – Networks!, Samsung,
wydarzenie roku – udostępnienie superszybkiego Internetu LTE do 100 Mb/s
w smartfonach Polkomtel, dostawca rozwiązań dla sektora telekomunikacyjnego – Alcatel-Lucent, kampania promocyjna – kampania reklamowa „Serce i Rozum”, Orange
Polska, produkt roku – syntezator mowy IVONA, IVONA Software, telefon roku – Samsung Galaxy II, tablet roku – Samsung Galaxy Tab 2 7.0. Kolejnym punktem gali było
wręczenie Kryształowych Anten Świata Mediów. Statuetkę w kategorii Najlepszy Program Informacyjny dla „Faktów” odebrał redaktor naczelny Kamil Durczok, mówiąc:
– Uwielbiamy stosowanie nowych technologii
po to, by jeszcze lepiej, dokładniej i atrakcyjniej pokazywać to, co nas otacza. Ta innowacyjność „Faktów” odnalazła w tej nagrodzie swoje odzwierciedlenie W kategorii

firma roku zwyciężył audiobook.pl, za wydarzenie roku uznano obsługę telewizyjną
Euro 2012 Telewizja Polska, kanałem tematycznym roku został TVN 24, a człowiekiem
roku – prezes Polskiego Radia Andrzej Siezieniewski, doceniony za przywrócenie równowagi w Polskim Radiu, odważną decyzję
o uruchomieniu radiofonii cyfrowej oraz
uznanie międzynarodowe. Nagrody specjalne Platynowe Anteny, przyznawane przez
przewodniczącego kapituły mec. Ireneusza
Piecucha – otrzymali: prezes zarządu PKO
BP Zbigniew Jagiełło – za efektywne budowanie konwergencji pomiędzy sektorem finansowym a telekomunikacyjnym oraz prezes Urzędu Regulacji Energetyki Marek
Woszczyk – za działalność budującą mosty
pomiędzy światem energetyki a światem telekomunikacyjnym.
Drugi dzień sympozjum podzielony był
na takie sekcje tematyczne, jak: energetyka
– możliwości zarabiania przez firmy telekomunikacyjne na rynku energetycznym, finanse
– elektroniczny portfel, inteligentne domy.
Dyskutowano również na temat telewizji naziemnej, ochrony w cyberprzestrzeni, infrastruktury telekomunikacyjnej w Polsce. Głos
zabrali m.in. prezes TVP Juliusz Braun,
prezes URE Marek Woszczyk, prezes zarządu
Wirtualnej Polski Grzegorz Tomasiak, prezes Polskich Inwestycji Rozwojowych Mariusz Grendowicz, prezes zarządu ENERGA
Innowacje Wojciech Kąkol, wiceprezes zarządu HAWE Dariusz Jędrzejczyk oraz
dr Mariusz Swora z Uniwersytetu Jagiellońskiego.
I
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Lubuskie – wirtualny
świat jest nasz!
Województwo lubuskie stawia na nowoczesność. Dlatego w całym regionie wdrażane
są projekty, których celem jest uruchomienie systemu nowoczesnych e-usług
i usług wykorzystujących narzędzia informatyczne. Niezbędnym warunkiem jest
stworzenie infrastruktury oraz wyposażenie w odpowiedni sprzęt z oprogramowaniem.
zakresie społeczeństwa informacyjnego województwo realizuje aż 17 projektów doﬁnansowanych z Lubuskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego. Kosztują prawie 250 milionów zł. Dzięki nim Lubuszanie łatwiej i szybciej załatwią sprawy
w urzędach, szpitalach, centrach rekreacji.
Działania Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbiety Polak na rzecz rozwoju infrastruktury informatycznej spotkały się
z dużą aprobatą członków kapituły Złotych
i Kryształowych Anten. Podczas XIII Sympozjum Świata Telekomunikacji i Mediów,
które odbyło się 27 marca br. w Warszawie,
Elżbieta Polak odebrała Złotą Antenę w kategorii Człowiek Roku. To niezwykle prestiżowe wyróżnienie przyznawane jest przez niezależnych ekspertów – prezesów wiodących
firm z branży telekomunikacyjnej oraz reprezentantów ogólnopolskich instytucji i urzędów.
Warto podkreślić, że budowa infrastruktury sieci szkieletowo-dystrybucyjnej
znacząco wpłynie na wzrost inwestycji w regionie, szczególnie w zakresie budowy sieci

W

Fot. ARCHIWUM ORGANIZATORA

– Eksperci od początku nam kibicowali. Wybraliśmy łatwą i prostą metodę: zaprojektuj-wybuduj. Ogłosiliśmy otwarty konkurs. Pomnożyliśmy trzykrotnie nasze
pieniądze. Podczas gdy inne województwa wciąż się zastanawiają jak dostarczyć internet do domów swoich mieszkańców, my już to robimy. Jesteśmy przykładem, że
można konsekwentnie i z sukcesami realizować plany i duże, ważne projekty – tłumaczy marszałek Elżbieta Polak.

dostępowych, tzw. „ostatniej mili”, co niewątpliwie przyczyni się do skoku cywilizacyjnego całego województwa lubuskiego – tak
Szerokopasmowe Lubuskie widzi Michał
Boni, minister administracji i cyfryzacji.
Lubuskie jest przykładem dla innych regionów, jak z sukcesem budować społeczeństwo informacyjne. Marszałek Elżbieta
Polak została uhonorowana za to, że z odwagą i konsekwencją realizuje ideę cyfryzacji województwa. Dzięki temu Lubuszanie,

bez względu na to w jakich zakątkach regionu
mieszkają, będą mogli w swoich domach korzystać z internetu. Kapituła Złotych i Kryształowych Anten doceniła region przede
wszystkim za projekt Szerokopasmowe Lubuskie, którego głównym celem jest rozbudowa istniejącej już infrastruktury teleinformatycznej oraz likwidacja zjawiska wykluczenia cyfrowego.
www.lubuskie.pl
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Inżynierowie na wagę złota
4 marca salę balową Warszawskiego Domu Technika NOT wypełnili inżynierowie,
przedstawiciele środowiska nauki i przemysłu oraz goście, którzy swym wsparciem
przyczyniają się do rozwoju myśli technicznej. Okazją do spotkania było posumowanie
XIX edycji plebiscytu „Złoty Inżynier”
śród dostojnych gości uroczystości znaleźli się m.in.: podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Maciej Klimczak,
podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Grażyna Henclewska, podsekretarz
stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa
Wyższego Marek Ratajczak, a także przedstawiciele ważnych dla rozwoju myśli technicznej instytucji publicznych spoza środowiska rządowego: prezes Urzędu Patentowego
RP Alicja Adamczak, prezes Urzędu Dozoru Technicznego Marek Walczak, prezes
Polskiego Komitetu Normalizacji Tomasz
Schweitzer, wiceprezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Dariusz Szewczyk,
prezes Krajowej Izby Gospodarczej Andrzej
Arendarski, Przewodniczący Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Jerzy Kącki, prezes Akademii Inżynierskiej w Polsce
i zarazem przewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych Leszek Rafalski, honorowy prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Zbigniew Grabowski. Ponadto na
gali ﬁnałowej zjawili się rektorzy uczelni
technicznych, przedstawiciele PAN, członkowie władz Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych i Terenowych Jednostek
Organizacyjnych, dyrekcja Muzeum Techniki NOT oraz zarząd wydawnictwa SIGMA
NOT.
Po powitaniu przybyłych gości przez
Ewę Mańkiewicz-Cudny – prezes Federacji
Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT,
byłą redaktor naczelną „Przeglądu Technicznego”, podsekretarz stanu w Kancelarii
Prezydenta RP Maciej Klimczak odczytał okolicznościowy list szefa Kancelarii Prezydenta RP Jacka Michałowskiego, w którym skierował gratulacje i słowa uznania do laureatów
i organizatorów plebiscytu. „Polscy inżynierowie i wynalazcy zapisali wiele pięknych kart

w świetle perspektyw rozwojowych i celów
strategicznych naszego kraju: „Warto pamiętać
właśnie teraz, gdy formułujemy strategiczne
cele rozwojowe, związane m.in. z nową perspektywą budżetową Unii Europejskiej, że innowacyjność stanowi klucz do zbudowania
stabilnej, konkurencyjnej gospodarki, która na
trwałe zapewni Polakom pomyślność ekonomiczną, miejsca pracy i zawodowej samorealizacji. Prezydent Rzeczypospolitej
Bronisław Komorowski jest przekonany, że
bez postępu naukowo-technicznego, bez
rozwijania zaawansowanej współpracy środowiska badaczy, inżynierów i przedsiębiorców nie uda nam się osiągnąć naszych ambitnych celów.”
Z uznaniem o osiągnięciach wybitnych
twórców nowoczesnych rozwiązań technicznych, zwłaszcza tegorocznych laureatów plebiscytu „Złoty Inżynier”, mówili też
przedstawiciele resortów gospodarki – Grażyna Henclewska i nauki i szkolnictwa wyższego – Marek Ratajczak, gratulując osią-
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Polscy inżynierowie i wynalazcy zapisali wiele
pięknych kart w historii myśli technicznej. I tak
jak w ciągu minionych wieków, tak i dzisiaj rozwój
technologiczny pozostaje najważniejszym źródłem
wzrostu gospodarczego i postępu cywilizacyjnego
w historii myśli technicznej. I tak jak w ciągu minionych wieków, tak i dzisiaj rozwój technologiczny pozostaje najważniejszym źródłem
wzrostu gospodarczego i postępu cywilizacyjnego. Dlatego tak trudno byłoby przecenić znaczenie innowacyjności inżynierów,
przedsiębiorców i naukowców” – napisał. Jednocześnie podkreślił wagę dokonań polskiej
nauki i współpracy wynalazców z przemysłem

gniętych sukcesów. Po wystąpieniach zaproszonych gości gospodyni wieczoru Ewa
Mańkiewicz-Cudny w towarzystwie wiceministrów wręczyła zwycięzcom pamiątkowe statuetki i dyplomy w kategoriach młody, srebrny, złoty i diamentowy inżynier 2012. Minister Olgierd Dziekoński został wyróżniony
szczególnym tytułem „Honorowego Złotego
Inżyniera”.
I
Fot. ARCHIWUM ORGANIZATORA (3)

Gospodyni wieczoru Ewa Mańkiewicz-Cudny w towarzystwie wiceministrów wręczyła zwycięzcom pamiątkowe statuetki i dyplomy
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Efektywne doradztwo
Rozmowa z Tomaszem J. Hoffmannem, partnerem
zarządzającym PNO CEE, prezesem zarządu PNO Consultants

Co stanowi sedno doradztwa ekspertów
PNO Consultants kierowanego do krajowych
przedsiębiorców?
– Nasi eksperci, bazując na trzydziestoletnim międzynarodowym doświadczeniu,
oferują polskim firmom kompleksowe podejście do tematu dofinansowania projektów
inwestycyjnych. PNO, prowadząc działania dla
firm, zarządza całościowym procesem pozyskiwania funduszy: od analizy i wyszukania
dotacji oraz innych form pomocy publicznej,
budowy konsorcjum, optymalizacji finansowej, przygotowania dokumentacji aplikacyjnej, aż po efektywne rozliczenie przyznanej dotacji. PNO posiada 78-proc. skuteczność w pozyskiwaniu dotacji dla swoich klientów, dlatego jest firmą o najwyższym zaufaniu w zakresie pomocy w przygotowaniu skutecznej
aplikacji grantowej, jako partner współodpowiedzialny za sukces całego projektu.
Jakie czynniki decydują o sukcesie
w branży konsultingowej i zadowoleniu
klientów, a w efekcie uznaniu kapituły plebiscytu Złoty Inżynier, którego w tym roku
został pan laureatem?
– Rynek doradztwa dotacyjnego w Polsce jest już nasycony i w pewnym sensie dojrzały. Jednak wciąż niewiele firm konsultingowych może pochwalić się całościowym i elastycznym podejściem do przedsiębiorcy. Potencjalni beneficjenci najczęściej mają podstawowe rozeznanie o istniejących możliwościach pozyskania dotacji dzięki akcjom popularyzującym, inicjowanym przez agendy
rządowe, ale i dzięki działaniom informacyjnym realizowanym przez konsultantów.
Rok 2013 zamyka pewien rozdział w pracy doradcy dotacyjnego. Zmieniający się krajobraz
dotacyjny z pewnością spowoduje, że firmy
zaczną bardziej doceniać kompleksową usługę zarządzania dotacją w projekcie, poczynając od właściwego wyselekcjonowania źródeł funduszy, poprzez efektywne rozliczenie

projektu, aż po zagwarantowanie efektu trwałości. Celem działań podejmowanych przez
ekspertów PNO jest takie przygotowanie i ukierunkowanie przedsiębiorcy, aby na etapie realizacji dofinansowanego projektu i współpracy z Instytucją Wdrażającą, mógł sprostać
wymogom formalno-prawnym. W drugiej
kolejności następuje umieszczenie projektu na
liście beneficjentów. Jednak celem nadrzędnym
zarówno dla nas, jak i dla naszego partnera
jest pokazanie szans i zagrożeń w dalszym etapie realizacji.
Tytuł „Złotego Inżyniera 2012” otrzymałem za najwyższe standardy w zarządzaniu. Kluczowym parametrem, który zadecydował o wyróżnieniu, był wkład w innowacyjność polskich firm i jednostek naukowobadawczych. Zarządzając zespołem ekspertów PNO, zainicjowaliśmy około stu innowacyjnych rozwiązań w polskich firmach, pozyskaliśmy dla nowoczesnych projektów ponad miliard złotych dotacji z różnych unijnych
źródeł. Były to środki zarówno dla przedsiębiorstw, jak i jednostek naukowych w Polsce.
Część z tych funduszy pozyskana została z projektów pozaramowych, bezpośrednio z Brukseli, m.in. LIFE+, CIP-Eco-Innovation, „Uczenie się przez całe życie”, Marco Polo, TEN-T,
TEN-E, Eureka oraz Eurostars.
Z biznesowej perspektywy nie do przecenienia jest fakt, że pozyskując dotację
z Brukseli, przedsiębiorstwo nie tylko otrzymuje współfinansowanie swojego ambitnego projektu, ale również ma możliwość zaprezentowania się w branżowym środowisku
europejskim, a nawet światowym. Może to zaowocować współpracą z innymi podmiotami, a tym samym znacząco zwiększyć efektywność finansową całego przedsięwzięcia.
Pozyskanie dotacji z Brukseli ma też
znaczenie w wymiarach trudniejszych do
zmierzenia. Ze względu na wysokie wymogi
merytoryczne stawiane dotowanym projektom, fakt pozyskania takiego grantu może bardzo pozytywnie wpływać na motywację pracowników oraz opinię o przedsiębiorstwie
w oczach partnerów biznesowych.
W jakiej mierze właściwe doradztwo
w zakresie gospodarowania funduszami europejskimi wpływa na stymulowanie innowacyjności oraz wzrost gospodarczy?
– Eksperci doradztwa dotacyjnego optymalizują proces aplikowania. Dzięki przeprowadzeniu szczegółowej analizy możliwości
uzyskania wsparcia, znajomości rynku, kierunków i tendencji jego rozwoju, jesteśmy

w stanie zidentyfikować potencjalne źródło
dofinansowania. Niemniej ważne jest ukierunkowanie przyszłego beneficjenta na prowadzenie prac badawczo-rozwojowych. Istotny wpływ na przenikanie wyników prac podejmowanych na uczelniach do sektora
przedsiębiorstw, gdzie następuje ich komercjalizacja, ma zainicjowanie współpracy z sektorem nauki. Wpływa to na podniesienie poziomu innowacyjności realizowanych projektów, a jednocześnie wzmacnia potencjał całej gospodarki. Dostęp do innowacji umożliwia również współpraca międzynarodowa, która znacząco podnosi zdolność do konkurowania na rynku. PNO pomaga w nawiązaniu aliansów i partnerstwa nie tylko dla
samej aplikacji dotacyjnej, ale przede wszystkim uwzględniając strategiczne cele rozwoju przedsiębiorstwa.
W jaki sposób należy wykorzystywać publiczne źródła finansowania, żeby miały
jak najbardziej widoczne przełożenie na
sytuację ekonomiczną beneficjenta?
– Ideą korzystania z alternatywnych źródeł finansowania jest rozwój przedsiębiorstwa.
Nie zalecamy ubiegania się o środki unijne
w przypadku projektów, które nie są ważne
dla przedsiębiorcy. Błędem jest również dopasowywanie projektu do konkursu, bo rodzi
to ryzyko już na etapie realizacji.
Ze strategicznego punktu widzenia najważniejszym elementem korzystania z dotacji jest przygotowanie planu rozwoju przedsiębiorstwa uwzględniającego aplikowanie
o wsparcie zidentyfikowanych projektów.
Podejście takie umożliwia optymalne wykorzystanie możliwości, jakie dają fundusze dostępne dla przedsiębiorców. Przyczynia się
to do podniesienia możliwości rozwoju
i w średniej perspektywie czasowej znacząco
wzmocni sytuację ekonomiczną firmy. Takie
podejście pozwoli również na optymalne
wykorzystanie dostępnych środków pomocowych. Natomiast, aby otrzymać zwrot całości środków w formie dotacji, istotne jest
szybkie reagowanie na pojawiające się w projekcie odstępstwa od założonego harmonogramu, które ze względu na rozciągnięcie realizacji projektu w czasie, występują praktycznie zawsze. Tylko dzięki takiemu podejściu możemy optymalnie wykorzystywać
przyznane środki.
Rozmawiała Magdalena Szczygielska
www.pnocee.com
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XIII GALA BIZNESU – FIRMA ROKU 2012

Nagrody i deklaracje
16 marca, przy okazji corocznej XIII Gali Biznesu, która tym razem miała szczególny
charakter związany z jubileuszem 20-lecia Izby Gospodarczej „Śląsk”, nagrodzono
przedsiębiorstwa regionu najbardziej zasługujące na tytuł „Firmy Roku”
alę Biznesu, po raz trzynasty zorganizowaną przez Izbę Gospodarczą „Śląsk” we współpracy z Fundacją Rozwoju Śląska
i Wspierania Inicjatyw Lokalnych, zaszczycił
swoją obecnością wicepremier Janusz Piechociński, który objął wydarzenie patronatem
honorowym. W swoim wystąpieniu skierowanym do przybyłych na uroczystość gości,
w tym przedstawicieli regionalnego biznesu
zrzeszonych w izbie, chwalił ducha przedsiębiorczości na Opolszczyźnie, jednocześnie
zwracając uwagę na ważny problem coraz
mniejszego ducha w młodym pokoleniu Polaków, niezależnie od regionu, w którym
żyją. Podkreślał również niebagatelne znaczenie małych i średnich ﬁrm, podając za
przykład podmioty zrzeszone w IG Śląsk.
– W dzisiejszym świecie obok wielkich rekinów
światowej gospodarki jest miejsce na sumiki
i okonie regionalne. Skończył się czas kon-
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Laureaci konkursu
kurencji poprzez walkę, a zaczął czas współpracy. Opolszczyzna ma we mnie wielkiego
ambasadora waszego myślenia – deklarował
Janusz Piechociński podczas uroczystości
w hotelu Arkas w Prószkowie k. Opola.
Kulminacyjnym punktem gali było wręczenie nagród firmom, które zwyciężyły rywalizację o tytuł „Firmy Roku 2012”. W ka-

tegorii przedsiębiorstwo najlepsza okazała się
firma Nestro ze Starego Olesna, w kategorii
usługa jury doceniło firmę Agraria Claudii
z Zakrzowa, zaś w kategorii junior biznesu nagrodę wywalczyła firma Marcwood z Opola. Siegmunt Dransfeld, właściciel firmy nagrodzonej za usługi hotelowe, która prowadzi Pałac Lucja w Zakrzowie, dziękował, że
może żyć i pracować w Polsce, a odbierając
nagrodę, zaintonował „Sto lat” dla wicepremiera Janusza Piechocińskiego z okazji jego
urodzin. Z okazji 20-lecia Izby Gospodarczej
„Śląsk” kilkunastu przedsiębiorców, którzy
działają w niej od początku istnienia, wyróżniono dyplomami. Prezes IG „Śląsk”
Claudius Badura zapewniał firmy członkowskie o wsparciu i łatwiejszej wspólnej drodze przy wzajemnej pomocy, mimo spowolnienia gospodarczego. – Po to także jest izba,
żeby wzajemnie sobie pomagać i czerpać inspiracje – mówił.
I

Nowoczesność
w historycznych murach
Rozmowa z Siegmundem Dransfeldem, prezesem zarządu Agraria Claudii Sp. z o.o.
Zarządzana przez pana firma została
uhonorowana tytułem „Firmy Roku 2012”
w kategorii usługi hotelowe. Co pana zdaniem zwróciło uwagę kapituły konkursowej?
– Komisja konkursowa przyznała nam
nagrodę za najlepszy standard usług hotelowych i gastronomicznych świadczonych
w obrębie regionu. Włożyliśmy sporo pracy
by Pałac Lucja stał się nowoczesnym obiektem hotelowym, gwarantującym swoim gościom komfortowe miejsce zarówno do relaksu, jak i aktywności biznesowej. Przyznane nam wyróżnienie potwierdza właściwy kierunek i efektywność podejmowanych przez
nas działań.
Co zadecydowało o wyborze Zakrzowa
na miejsce prowadzenie biznesu?
– Zakrzów zachwycił mnie podczas moich podróży do Polski. Piękno ziemi zakrzowskiej, jej historia i serdeczność mieszkańców tworzą razem niepowtarzalny cha-
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rakter tego miejsca. Zapragnąłem zamieszkać tu wspólnie z rodziną i gdy nadarzyła się
ku temu okazja – a mianowicie ogłoszono
przetarg na zakup ziemi, na której usytuowany
jest pałac – zaangażowałem zarówno siły, jak

i środki, by cel zrealizować. Dzięki ciężkiej pracy udało się urzeczywistnić plany, a z perspektywy czasu mogę ocenić słuszność podjętej wówczas decyzji.
Czego dotyczą najbliższe plany?
– Przede wszystkim zamierzamy rozwijać naszą działalność w zakresie rolnictwa ekologicznego. Produkty z własnych upraw i hodowli będę systematycznie wprowadzane
do menu naszej restauracji. Kolejnym krokiem
będzie rozbudowa pałacu o salę bankietową
z przeznaczeniem dla 300 osób. Dostosowując się do aktualnych trendów w branży hotelarskiej, chcemy także rozszerzyć pakiet
usług SPA, co wiąże się z dość sporymi nakładami na utworzenie specjalnego kompleksu
SPA.
Rozmawiała Dorota Babkiewicz
www.palaclucja.pl

RADOMSZCZAŃSKI KONKURS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Biznesowi liderzy Radomska
13 kwietnia przedstawiciele radomszczańskiego biznesu mieli swoje święto.
Tego dnia przedsiębiorcy z różnych branż spotkali się przy okazji Gali Biznesu
Radomszczańskiego połączonej z rozdaniem nagród dla najlepszych ﬁrm regionu
egionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Radomsku po raz kolejny
zorganizowała Galę Biznesu Radomszczańskiego, która tym razem
odbyła się 13 kwietnia w hotelu TED w Radomsku. Podczas uroczystości goście nie tylko mieli okazję porozmawiać o sytuacji gospodarczej, perspektywach rozwoju i możliwościach współpracy, lecz także bliżej się poznać, nawiązać kontakty i zacieśnić relacje na
gruncie zawodowym i towarzyskim.
Podczas gali połączonej z balem podsumowano IV edycję Radomszczańskiego Konkursu Przedsiębiorczości, którego zwycięzcy
zostali uhonorowani statuetkami i certyfikatami w obecności licznie zgromadzonej reprezentacji środowiska przedsiębiorczości
i otoczenia biznesu. Rywalizacja rozgrywała
się w trzech kategoriach: Firma Roku, Produkt
Roku oraz Debiut Roku, a ich laureaci to firmy, które z powodzeniem radzą sobie na ryn-
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Laureaci konkursu
ku, uzyskując dobre wyniki i umiejętnie budując przewagę konkurencyjną.
Organizator wieczoru zapewnił gościom nie
tylko emocje związane z ogłoszeniem wyników
konkursu, lecz także wrażenia artystyczne.
Program przewidzianych atrakcji uwzględniał m.in. występ muzyków z zespołu Big

Fot. ARCHIWUM ORGANIZATORA

Band Radomsko oraz etiudy w wykonaniu
Miejskiego Teatru Źródło, zaś w roli prowadzących galę znakomicie sprawdzili się aktorzy Teatru Narodowego w Warszawie: Magdalena Warzecha i Leszek Zduń. Jednym
z punktów gali była aukcja, z której dochód zostanie przeznaczony na cele charytatywne. I

ZNAKI OSTRZEGAWCZE

Wirtualny biznes
wiat przez ostatnie dziesięciolecia żył w przekonaniu, że pieniądze można zrobić
z niczego. Wystarczy wejść na rynek kapitałowy, pospekulować, uruchomić wyrafinowane instrumenty finansowe, nadmuchać bańki inwestycyjne i patrzeć jak na
koncie przybywa pieniędzy. Niektórym to się długo udawało, aż przyszedł czas prawdy i wszystko runęło. Najbogatsi jednak wywinęli się z opresji, a za wszystko płacą średniaki i szaraki.
Na szczęście istnieją kraje, które nie uległy tej pokusie i w dalszym ciągu zajmowały się
tzw. realną gospodarką, w której wykorzystuje się surowce, angażuje ludzką pracę i wytwarza dobra materialne. Należą do nich m.in. Niemcy i Skandynawia. Dlatego też oparły się
światowemu kryzysowi, choć globalnych kłopotów oczywiście nie uniknęły. W najgorszej sytuacji są kraje, które prawie nic nie produkują, jak Grecja czy Portugalia. Problemy związane
z przestawieniem gospodarki z obrotów towarowych na finansowe ma nawet taka potęga
ekonomiczna jak Wielka Brytania. City londyńskie, czyli centrum finansowe, było podstawą dochodów budżetowych Zjednoczonego Królestwa. Ciągle spełnia tę funkcję, ale wiszą
nad nim obostrzenia, które zamierza wprowadzić Unia Europejska, żeby ustrzec się przed
następnym krachem. Rząd brytyjski opiera się unijnym projektom w tej dziedzinie, bo jak
City znajdzie się pod nadzorem instytucji UE, to będzie zarabiało znacznie mniej. A Wielka Brytania też nie ma innych poważnych źródeł dochodu, bo niewiele produkuje.
Polska skorzystała z renty zacofania. W czasie transformacji zlikwidowano w zasadzie
tylko te fragmenty przemysłu, które były ewidentnie przestarzałe i nieefektywne. Na ich gruzach rodziły się nowe firmy, które radziły sobie różnie, ale bywało, że osiągały liczące się sukcesy. W sferze finansowej nie zdążyliśmy stworzyć wyrafinowanych instrumentów, o działaniu których mało kto mógł coś konkretnego powiedzieć. Dzięki temu polskie banki, będące
w rękach zagranicznego kapitału, okazały się bardziej efektywne niż spółki właścicielskie.
Mieliśmy, co prawda, bańki spekulacyjne na giełdzie, ale gdy pękały, ich promień rażenia był niewielki. Jak mogło być w skrajnej sytuacji miałem okazję przekonać się podczas
pobytu w Stanach Zjednoczonych. Pod koniec 1999 roku udałem się do Los Angeles, gdzie
firma Oracle zorganizowała kongres pod hasłem „Internet zmienia świat”. Rodziła się wówczas fascynacja możliwościami biznesowymi internetu. Akcje wszystkich firm, które weszły
w ten obszar działalności, rosły natychmiast. Spółki internetowe tworzyły więc firmy, które na co dzień zajmowały się na przykład produkcją soków czy odzieży. Inwestorzy giełdowi kupowali chętnie ich akcje w nadziei na zysk. Niektórzy zastawiali domy, brali kredyty i biegli z pieniędzmi na giełdę. Rynek rósł, a wraz z nim nadzieje na sukces w wirtualnym biznesie. Bańka jednak w końcu pękła. Przez Stany Zjednoczone przetoczyła się fala
ludzkich tragedii, która jednak nie przyniosła głębszych refleksji. Parę lat temu sytuacja się
powtórzyła, czego skutki odczuwamy do dzisiaj i będziemy odczuwać jeszcze przez co najmniej kilka lat.
Bądźmy jednak sprawiedliwi. Internet wykorzystywany w biznesie przynosi często bardzo dobre rezultaty. Portal ceslik.edu.pl podaje taki przykład. Gdy rodzina Lenortów z Poznania zaczęła mieć kłopoty finansowe, Mateusz, najmłodszy członek rodu, kupił w internecie komplet śrubokrętów i zepsuty telefon komórkowy. Aparat szybko naprawił i sprzedał
ponownie w sieci z dużym zyskiem. – Właśnie wtedy pomyślałem: internet i telefony komórkowe
mają przyszłość i ja w to wchodzę – opowiada 28-letni Mateusz, z wykształcenia ekonomista. Nie miał jednak zamiaru tylko naprawiać sprzętu. – Zamiast tego wyszukałem w internecie firmy, produkujące akcesoria do telefonów i nawiązałem z nimi kontakt.
Pierwszą baterię do telefonu komórkowego sprzedał na aukcji na Allegro dwa lata temu.
Teraz na największym polskim portalu aukcyjnym zajmuje jedno z czołowych miejsc pod względem liczby zawartych transakcji. Miesięcznie sprzedaje przeszło 5 tys. różnego rodzaju artykułów. Gdy sprzedaż przekroczyła jego możliwości, do spółki weszli rodzice i dziewczyna, potem jej siostra i kuzynka.
Doskonałym biznesem, realizowanym na zdecydowanie większą skalę, są gry komputerowe, w czym polskie firmy mają znaczący udział w skali światowej. Globalny przemysł
gier komputerowych w 2012 roku zarobił około 67 mld dol. Według firmy analitycznej DFC
Intelligence w 2017 roku będą to już 82 mld dol., pomimo słabych perspektyw światowej gospodarki. Dla porównania cały przemysł filmowy zarobił w 2012 roku 87 mld dol., przy czym
sprzedaż biletów kinowych przyniosła 30 mld.
Potwierdza się więc znana od wieków prawidłowość. Żadne narzędzie nie jest z natury
ani dobre, ani złe. Broń może służyć zarówno do ataku, jak i do obrony. Energia jądrowa
może zabijać albo dostarczać prąd do naszych domów. Nożem można zabić, ale także pokroić i posmarować chleb. To samo jest z siecią internetową i informatyką. Czasami służy
do brudnych interesów, a czasami do uczciwych i pożytecznych. Co zwycięży?
I
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FELIETON

Taliban w natarciu
iedawno pisałem o grupie konserwatystów z Platformy Obywatelskiej, której przewodzi niejaki Jarosław Gowin. Przewidywałem, że jeśli premier nie wyrzuci tego
harcownika z rządu, to będzie miał kłopoty. Nie pomyliłem się. Minister sprawiedliwości zabłysnął właśnie poglądem, że niemieccy lekarze eksperymentowali
na polskich zarodkach.
Zacznijmy od początku. Minister polskiego rządu opowiada publicznie, że do Niemiec
– co biorąc pod uwagę konteksty, w tym historyczne, nie jest bez znaczenia – sprzedawano
polskie zarodki, na których później eksperymentowano. Takiej tezy nie powstydziłby się nawet mistrz gatunku Antoni Macierewicz. Oczywiście w Niemczech nie wolno eksperymentować na żadnych zarodkach, ani niemieckich, ani polskich, ani innych, bo Niemcy mają jedno z najbardziej restrykcyjnych praw w Europie dotyczących metody in vitro. Najlepsze jednak jest to, że złapany na tym idiotyzmie Gowin, zarzuca dziennikarzom manipulację i wyjęcie z kontekstu jego słów. Otóż panie ministrze – kontekst pana wypowiedzi jest jeden i zrozumie go nawet dziecko z podstawówki, bo powiedział pan wyraźnie, co ma na myśli. Zadrzyj pan z TVN-em i Wyborczą. Świetny pomysł! Kolejny do kolekcji.
Nie uznaje i nie widzi pan postępu na świecie, zachowuje się pan jak zakamuflowany
członek PiS-u, jest pan piątą kolumną w PO. Najgorsze jest to, że premier, wiedząc to wszystko, na razie nie reaguje. Przecież Gowin wypowiedział te słowa w momencie, kiedy premier
dopiero co odbył prywatną kolację z kanclerz Merkel, tuż przed prezentacją biografii niemieckiej
kanclerz oraz zorganizowaną z tej okazji dyskusją na temat przyszłości Europy.
Moje pytanie jest następujące: kiedy wreszcie premier wyrzuci Jarosława Gowina z rządu. Nie pytam czy go wyrzuci, bo jest oczywistym, że musi to zrobić, aby dalej się nie kompromitować. W przeciwnym przypadku PO straci wielu wyborców. Zwłaszcza że kłopoty ma
również koalicjant. Zarzuty wobec PSL-owskiego marszałka z Podkarpacia to naprawdę gruby kaliber: łapówki za załatwione i nie załatwione (sic!) sprawy, praca za seks (dwukrotny zarzut ) itp. Wyobraźcie to sobie państwo – płacicie łapówkę, a tu zygu zygu marcheweczka, kasa
wydana a sprawa nie załatwiona. O PSL pisano wielokrotnie w kontekście takich afer – jak
widać niczego się panowie nie nauczyli. Róbcie tak dalej – poparcie sięgnie do 0,2 proc.
Na lewicy też wesele. Pisałem ostatnio „w ciepłych słowach” o nowej inicjatywie Europa +. Tym razem pomyliłem się jednak. Nie wziąłem pod uwagę, że zanim zawiąże się ruch,
jego liderzy już zdążą się między sobą pokłócić. Leszek Miller nie chce współpracować z Januszem Palikotem, Janusz Palkot z Leszkiem Millerem. Ryszard Kalisz wyrzucony z SLD
zakłada kolejny ruch, który – uwaga – ma być filarem Europy +. Do tego jeszcze prezydent
Kwaśniewski na konferencji zachowuje się jakby miał być pod wpływem. Ciężko za tym wszystkim nadążyć.
Od ponad 10 lat obserwuję jednoczenie się lewicy. Efekt tego jednoczenia jest zawsze
ten sam, czyli żaden. Groch w ścianę, para w gwizdek. Czemuż tak jest? Bo najważniejszym
lewicowym graczom już się po prostu nie chce. Aby wygrać wybory, nie wystarczy zrobić konferencji, a potem z cygarkiem przy koniaczku obserwować rosnących sondaży. Budowanie
poparcia to ciężka orka, co wie najlepiej Janusz Palikot, który pomimo niewątpliwego sukcesu wyborczego, trwoni kapitał poparcia tak, że aż żal patrzeć.
Głównym problemem lewicowego zjednoczenia jest to, że za dużo tam liderów, a za mało
żołnierzy. Olechowski, Olejniczak, Siwiec, Kalisz, Kwaśniewski, Palikot, Celiński, do tego Cimoszewicz i Borowski obwąchują, czy warto poprzeć ten cały bałagan. Brakuje tylko św. Mikołaja. O tym, żeby przedstawić jakiś program panowie na razie nie myślą. A potem żal ściśnie pośladki, że znowu nie wyszło. Zacznie się szukanie winnych, obrzucanie kalumniami,
wzajemne pretensje i urazy. Trochę jak Talibowie – tacy jakby zamachowcy-samobójcy.
No więc panowie debatują, a Leszek Miller kijaszek w szprychy tego roweru wkłada, co
chwilę psując szyki nowej inicjatywie. Efekt będzie taki, że poparcie nie wzrośnie ani Europie +, ani SLD. Szkoda, bo była szansa na nowe rozdanie, jakiś powiew świeżości. A tak mamy
inny powiew – chuch gorzałki i mętne oczy. Panowie się po prostu nie nauczyli, że na lewicy
mniej wolno, o czym pisała kiedyś Ewa Milewicz. A zatem: Europo + nie idź tą drogą!
Cóż tam jeszcze w ostatnim miesiącu działo się w polityce… Acha! Trzecia rocznica zamachu smoleńskiego. Piszę zamachu, bo wszyscy już wiedzą, że to zamach był. Komisja Millera zrobiła bowiem wszystko, by ustąpić pola Antoniemu Macierewiczowi. No więc dowiedzieliśmy się, że trzy osoby jednak przeżyły ten zamach. Macierewicz wie to od wiarygodnych świadków, których tożsamości nie może ujawnić. No więc ja też się do czegoś przyznam. Z relacji wiarygodnych świadków, których tożsamości dla ich dobra nie mogę wyjawić, dowiedziałem się szokującej rzeczy: Antoni Macierewicz jest kosmitą, który przyleciał
z Marsa. Dodatkowo spółkuje z kozą, co potwierdzają wszyscy naoczni świadkowie.
Zakończę bon motem: „Tusku wywal wreszcie tego Gowina!”.
I
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DIAGNOZY – PROGNOZY

Szalona zmienność
Zgodnie z prognozami sytuacja gospodarcza w streﬁe euro, a także w Polsce,
powinna się poprawiać. Hossa może powrócić. Dla inwestorów 2013 rok będzie
trudny – przyznają zgodnie analitycy. Żyjemy w czasach, w których króluje szalona
zmienność. Analitycy, którzy są zmuszeni do publikowania szczegółowych prognoz,
mają świadomość, że zdecydowana większość z nich nie sprawdzi się
– mówi Piotr Kuczyński, główny analityk Domu Inwestycyjnego Xelion

Czesław Rychlewski

Zatory blokują

rognozy na 2013 rok są dość rozbieżne. W zdecydowanej większości
scenariuszy pojawia się jednak przekonanie, że w drugiej połowie roku
w strefie euro – po okresie recesji, w której gospodarka się obecnie znalazła – zacznie się
okres ożywienia.
Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes przewiduje stopniowe ożywienie światowej gospodarki, ale dopiero w drugiej połowie 2013 roku – poinformował portal eGospodarka. – Globalny produkt krajowy
brutto powinien wówczas odnotować niewielki wzrost do 2,5 proc. w porównaniu
z 2,4 proc. w roku poprzednim. Tempo
wzrostu będzie nadal wolniejsze niż przed
kryzysem, głównie ze względu na trudności
w strefie euro.
W 2013 roku recesja na tym obszarze gospodarczym utrzyma się. Zaobserwujemy:
znaczne zapotrzebowanie na kredyty (głównie w południowych państwach peryferyjnych:
Grecji, Włoszech i Hiszpanii), niską konkurencyjność, niewystarczającą liczbę nowych
miejsc pracy, nierównowagi wewnętrzne.

– Choć strefę euro czekają dalsze turbulencje gospodarcze, społeczne i polityczne, zauważamy też sygnały pozytywne – twierdzi
Wilfried Verstraete, prezes grupy Euler Hermes. – W 2012 roku udało się postawić ważne kamienie milowe w zakresie integracji
członków strefy euro, do których należała ratyfikacja Europejskiego Mechanizmu Stabilności (ESM). Państwom strefy euro nadal
jednak doskwiera brak silniejszego wsparcia
dla sektora prywatnego, co może uniemożliwić pełne ożywienie gospodarcze. Z tego
względu na 2014 rok przewidujemy jedynie
niewielki wzrost w tym regionie, w wysokości 1,4 proc.
– W odniesieniu do polskich firm nie chodzi o to, kiedy pojawi się wzrost, ale jak wiele firm będzie mogło z niego skorzystać?
– mówi Tomasz Starus, dyrektor Biura Oceny Ryzyka i Główny Analityk w Grupie Allianz. – Ożywienie na Zachodzie pociągnie
za sobą wzrost zamówień eksportowych, ale
wielu polskim firmom nie wystarczy kapitału obrotowego na zwiększenie produkcji. Innym uda się zapewne zdobyć komponenty do
produkcji i sprzedać towar, ale mogą już nie
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przetrwać następującego po tym 2–3 miesięcznego okresu oczekiwania na należności,
tracąc wcześniej płynność, napotykając po
drodze wnioski wierzycieli o egzekucję należności.
– Zatory płatnicze są faktem. Na koniec
grudnia ubiegłego roku na czas spłacane było
77 proc. należności, podczas gdy rok wcześniej było to odpowiednio o jeden procent więcej, a w 2010 roku dwa procent więcej – mówi
Michał Modrzejewski, dyrektor w Dziale
Analiz Należności Euler Hermes Collections, spółki z Grupy Allianz, z którego pochodzą te dane. – To spadek odczuwalny dla
biznesu, biorąc pod uwagę fakt, iż wiele firm
ma obecnie rentowność właśnie na 1–2-procentowym poziomie. To zbyt mało, by akumulować kapitał własny i za mało, aby na
podstawie takich wyników zdobyć zaufanie
instytucji kredytujących. Ożywienie będzie
więc nie tylko opóźnione, ale ponadto rozciągnięte w czasie. Część firm poczekać będzie musiało na efekty większego dopływu na
rynek gotówki z zamówień eksportowych, aby
zgromadzić własny kapitał obrotowy lub
skorzystać na większej przychylności banków,
która w efekcie tego nastąpi.

DIAGNOZY – PROGNOZY

Bez euforii
Przewodniczący Rady Europejskiej Herman Van Rompuy jest dobrej myśli. Ocenił,
że w 2013 i 2014 roku ma nastąpić w UE
ożywienie gospodarcze. – Jestem przekonany, że najgorszy moment kryzysu strefy
euro jest za nami. Przywracanie stabilności
to preludium do ożywienia gospodarczego
i wzrostu miejsc pracy w latach 2013 i 2014
– powiedział w przemówieniu, zamieszczonym na stronie internetowej Rady Europejskiej.
– Musimy zachować ostrożność, mówiąc
o końcu kryzysu w strefie euro – stwierdził natomiast główny ekonomista brukselskiego
think-tanku European Policy Centre Fabian
Zuleeg. Dodał, że Van Rompuy, a także
przewodniczący Komisji Europejskiej José
Barroso, mają rację co do tego, że zmniejszyły
się obawy, jeśli chodzi o rychłe załamanie się
euro, czy też o to, że jakiś kraj będzie musiał
wyjść z eurolandu w najbliższej przyszłości.
– Ale oczywiście kryzys strefy euro ma wiele
aspektów i pewne z nich dopiero są rozwiązywane, np. widzimy, że jest kilka gospodarek eurolandu, zwłaszcza Niemcy, które doświadczają spowolnienia gospodarczego.
Daleko jest więc do końca kryzysu, także społecznego – ocenił.
Wzrost gospodarczy w eurolandzie powróci dopiero w 2014 roku – przewiduje w najnowszych prognozach Bank Światowy. To

gorsze prognozy niż szacowała KE. Eksperci BŚ przyznają, że ryzyko pogłębienia kryzysu
zmalało, ale decydujące będą najbliższe 2–3
lata.

Sytuacja złotego
Eksperci nie mają wątpliwości. To, ile zapłacimy za najważniejsze dla Polaków waluty – euro, dolara i franka szwajcarskiego – zależeć będzie od koniunktury gospodarczej za
granicą, głównie w strefie euro.
Ostatnie tygodnie to czas stabilizacji na
rynku walutowym. Od początku lutego złoty nieznacznie umocnił się wobec euro i franka szwajcarskiego. Stracił kilka groszy wobec
dolara. Czego możemy spodziewać się przez
pozostałą część 2013 roku?
Rozwój wypadków na rynku walutowym w najbliższych miesiącach będzie ściśle
powiązany z nastrojami panującymi w światowej gospodarce. Jeżeli będą się poprawiały, inwestorzy życzliwym okiem spojrzą na złotego. Lepsza koniunktura w strefie euro powinna przełożyć się na jego wzmocnienie. To
dobra wiadomość dla kredytobiorców, którzy
zadłużyli się w walutach obcych.
– Popyt z zagranicy będzie pierwszym
kanałem, który doprowadzi do ponownego
przyspieszenia wzrostu PKB w Polsce, co będzie kolejnym pozytywnym impulsem dla
złotego. Na takim założeniu opieramy naszą prognozę spadku kursów euro i dolara

na psychologiczne poziomy – odpowiednio
4 zł za euro i 3 zł za dolara pod koniec tego
roku – podkreśla Dorota Strauch z zespołu analiz ekonomicznych Raiffeisen Polbank.
Ekspertka EFIX DM podkreśla jednak,
że pozytywny scenariusz wcale nie musi się
ziścić. – Jeżeli spodziewane ożywienie gospodarek europejskich nie nadejdzie w II połowie roku, a Włochy nie będą kontynuowały reform rządu Mario Montiego, to awersja
do ryzyka wśród inwestorów ponownie wzrośnie, co odbije się negatywnie na wartości rodzimej waluty – przewiduje Karolina Bojko-Leszczyńska.
Duży nacisk na możliwe osłabienie rodzimej waluty kładzie za to Marek Rogalski,
analityk DM BOŚ SA. – Inwestorzy zbyt optymistycznie ocenili perspektywy dla potencjalnego ożywienia w 2013 roku. O ile niemiecka gospodarka nie wygląda źle, to pozostałe zdają się być w wyraźnym tyle – wskazuje Rogalski i dodaje, że dużą niepewność
może wnieść rozwój wypadków na scenie politycznej w Hiszpanii, Włoszech i na Cyprze.
Nie wolno też zapominać o Grecji.
Z drugiej strony pozytywny wpływ na naszą walutę może mieć fakt, że cykl obniżek
stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej prawdopodobnie zakończył się, więc
ustanie impuls działający na osłabienie złotego.
I
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Kiedy zwrot?

W ciągu ostatnich
2–3 miesięcy utrwaliły się
zagraniczne oceny, według
których spowolnienie
rozwoju gospodarki
polskiej nie wróży
możliwości szybkiego
zwrotu. Tak odczytano
między innymi słaby
wskaźnik PMI w marcu
bieżącego roku wynoszący
48 pkt. wobec 48,9 pkt.
w lutym. Oznacza to, że
ﬁrmy nie oczekują powrotu
koniunktury w najbliższym
czasie (PMI dopiero
powyżej 50 pkt. wyraża
taką perspektywę). Agencja
prasowa Bloomberg jako
niepokojący sygnał
potraktowała również
obniżkę produkcji w lutym
2013 roku o 2,8 proc.
w porównaniu ze styczniem,
a o 2,1 proc. w skali roku
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Zygmunt Słomkowski
arcowa ocena analityków korporacji Moody’s podkreśla, że wysiłki Polski,
Czech i Węgier zmierzające do ożywienia gospodarki w 2013 roku będą
utrudnione przez recesję w streﬁe euro. Główny ekonomista Moody’s Tomas Holinka przypomina, że w 2012 roku eksport był głównym źródłem
wzrostu tych trzech krajów, bowiem wzrost bezrobocia, spadek realnych płac i ﬁskalne
zaostrzenia zahamowały wydatki konsumentów. Dlatego perturbacje w eksporcie, który w 75 proc. adresowany jest do krajów UE, stwarza zagrożenie dla wzrostu gospodarki
w bliskiej przyszłości. A można się tego spodziewać, bo według lutowych prognoz Komisji Europejskiej w tym roku PKB w streﬁe euro spadnie o 0,3 proc.
Analiza grupy Euler Hermes (należy do koncernu Alianz AG, zajmuje się głównie ubezpieczeniami należności) rokuje ożywienie gospodarki europejskiej w drugiej połowie 2013
roku, ale wyraża wątpliwości, czy obejmie ono Polskę. Komentarz Hermesa stwierdza
bowiem, że problemem dla wielu firm polskich jest to, czy będą one w stanie na tym ożywieniu skorzystać. Ocenia, że mogą one odczuć niedostatki kapitału obrotowego. Co gorzej, niektóre z nich nie przetrwają kilkumiesięcznego zastoju, bowiem stracą płynność
i spotkają się z wnioskami wierzycieli o egzekucję należności. Część firm będzie musiała poczekać na efekty większego dopływu gotówki na rynek z zamówień eksportowych,
aby zgromadzić własny kapitał obrotowy lub skorzystać na większej przychylności banków, która w efekcie tego nastąpi.
Podobne sygnały zawiera marcowy raport Zacks Investment Research (czołowa firma światowa badająca inwestycje i ruchy giełdowe). Raport ten przypomina, że Polska
pokazała wprawdzie zdolność odpierania negatywnych skutków kryzysu w strefie euro,
ale obecnie pojawiają się już oznaki słabości. Wyrażają je: redukcja wydatków publicznych wraz ze słabnącym krajowym popytem, zmniejszenie zamówień eksportowych, recesja w sektorze budowlanym, wzrost bezrobocia. Jednakże autorzy tego raportu dają
polskiej gospodarce większe szanse niż Hermes. Zdaniem jego analityków szansom tym
sprzyja redukcja deficytu budżetowego i stabilizacja długu publicznego. Nie bez znaczenia
jest utrzymywanie się dobrych notowań agencji ratingowych.

M

Nutki optymizmu
Właśnie agencja Fitch w końcu lutego podniosła perspektywę dla ratingu kredytowego Polski ze stabilnej do pozytywnej. Potwierdziła też nasz długoterminowy dług w walucie zagranicznej na poziomie A minus, zaś w walucie krajowej – A. Fitch w komunikacie o podwyższeniu perspektywy ratingu podkreśla między innymi dobrze nadzorowany
i relatywnie silny polski system bankowy. Zauważa też spadek liczby kredytów denominowanych w walutach zagranicznych. Szacunki agencji Fitch są szczególnie wymowne,
bowiem prawie wszystkim krajom strefy euro daje ona obecnie perspektywę negatywną.

ECHA POLSKIE
Czynnikiem współdecydującym o takich ocenach agencji Fitch jest obniżanie polskiego
długu publicznego. Na początku marca również Japan Credit Agency (JCR) dobrze
oceniała Polskę, bowiem podniosła jej rating
w walucie obcej z A minus do A, a w walucie lokalnej z A do A plus.
W swoich kwietniowych prognozach
dla naszego regionu agencja Fitach szacuje, że gospodarka Polski w tym roku urośnie
o 1,6 proc., a w przyszłym roku o 2,8 proc.
Przewyższa to jednak przewidziane tempo
Czech, Węgier, Rumunii i Bułgarii. Analitycy Fitch podkreślają, że szybszy rozwój tych
pięciu krajów może nastąpić tylko wtedy, gdy
przeprowadzą one reformy systemów emerytalnych, publicznej służby zdrowia i rynków
pracy. Analiza ta wskazuje również, że w krótkim okresie kraje naszego regionu nie mogą
liczyć na szczególne wsparcie ze strony popytu krajowego, bo nastroje gospodarstw domowych są słabe, a bezrobocie dość wysokie.
Choć umiarkowany, to nieco zaskakujący optymizm prezentuje marcowy raport
banku Nordea: –Trzeba powoli odwoływać
recesję w Polsce. Ci, którzy się jej spodziewali,
muszą powoli zmieniać zdanie. Wprawdzie
w kolejnych miesiącach bieżącego roku może
być trochę gorzej niż w styczniu, ale potem
sytuacja powinna się poprawiać, choć zbyt
wiele nie należy oczekiwać – zastrzega raport
Nordea. Wiele bowiem zależy od impulsów
jakie da szersze otwarcie gospodarki niemieckiej na polski eksport, a także od tego, czy
nastąpi od połowy roku spodziewany powrót
wzrostu popytu konsumentów krajowych
(sprawić to może między innymi rozluźnienie warunków kredytowych oraz – w następstwie znacznego spadku inflacji – wzrost
i stabilizacja obniżonych w poprzednich
miesiącach realnych dochodów ludności).
Pocieszające perspektywy dla Polski ukazał ogłoszony w marcu przez magazyn „Bloomberg Markets” ranking rynków wschodzących. Według niego gospodarka Polski
wzrośnie w latach 2013–2017 o 21,2 proc., zajmując wśród krajów europejskich trzecie
miejsce pod względem tempa rozwoju. Ranking ten uwzględnił 12 czynników – od gospodarczych i finansowych po demograficzne, oświatowe itp. Trzeba jednak zaznaczyć, że w tej „konkurencji” otrzymaliśmy
49,9 pkt., gdy „zwycięzca”, czyli Chiny – 77,5
pkt., a następnie Korea Południowa – 67,4 pkt.
i Tajlandia – 58,7 pkt.
Jeszcze dalej poszedł holenderski opiniotwórczy dziennik „NRC Handelsblad”.
Wskazał on bowiem na Polskę jako jedną z nowych gwiazd światowej ekonomii, które w najbliższych latach mogą się stać motorami globalnego rozwoju. Te opinie uzupełnia „cenzurka” wydana nam przez Europejski Bank
Inwestycyjny, który dzięki swoim kredytom
finansuje kilka naszych przedsięwzięć. „W ciągu ostatnich lat Polska nie tylko odnosi suk-

cesy, jeśli chodzi o rozwój gospodarczy, ale
również jest zdumiewająco skuteczna w dostarczaniu nam pracy. Projekty w Polsce są realizowane naprawdę bardzo dobrze” – mówił w Brukseli na dorocznej konferencji prasowej EBI jego szef Werner Hoyer. Dodał:
„Polska ma dużo większy udział w naszych
inwestycjach, niż wynosi jej udział w kapitale EBI. To bardzo dobry wskaźnik, który pokazuje, że w Polsce są pomysły na dobre projekty”.

Co boli?
Czy miłe dla nas prognozy mogą się
sprawdzić? Pośrednio podważa je raport
Komisji Europejskiej o stanie innowacyjności w krajach UE. Polska bowiem znalazła się
w grupie 4 krajów UE, które w tej dziedzinie
mają najgorsze wyniki. Wyprzedzamy jedynie Bułgarię, Rumunię i Łotwę. W badaniu
innowacyjności autorzy raportu uwzględnili 24 czynniki, w tym wysokość wydatków publicznych na badania naukowe, inwestycje prywatnych firm, jakość szkolnictwa wyższego
i jego powiązania z przemysłem i nauką. Poza
ogólną oceną Polski szczególnie martwi, że
rośnie przepaść między najbardziej innowacyjnymi krajami (Szwecja, Niemcy, Dania),
a tymi, które pozostają w ogonie, jak nasz kraj.
W latach 2008–2012 poziom innowacyjności w całej Unii rósł rocznie średnio o 1,6 proc.,
gdy w Polsce zaledwie o 0,4 proc. Gorzej było
tylko w Grecji i na Cyprze.
Opóźnienia Polski dotyczą także innych
pól. Marcowe sprawozdanie Komisji Europejskiej wskazuje, że postępy krajów UE w zakresie energii odnawialnej są znaczne – udział
energii z tych źródeł osiągnął 12,7 proc. Trzeba jednak wzmóc wysiłki, by do 2020 roku
dojść do 20 proc. Polsce brakuje jednak tak
dużo, że Komisja Europejska pozwała nas do
Trybunału Sprawiedliwości UE za niedopełnienie obowiązku transpozycji dyrektywy
w sprawie odnawialnych źródeł energii (OZE).
Jeśli Trybunał uzna racje Komisji lub szybko
nie podejmiemy odpowiednich działań, grozi nam dzienna kara pieniężna w wysokości
133 228,80 euro. W podobnej sytuacji w UE
znalazł się jeszcze tylko Cypr. Sprawa nie jest
jednak jednoznaczna. „Opieszałość” Polski
wynika z wyliczeń, że wymagane przez UE
przepisy i działania wygenerują u nas ogromne koszty, w tym wzrost ceny energii. I to jest
przyczyna naszego opóźniania wcielania w życie decyzji UE w zakresie OZE, bowiem należy znaleźć rozwiązania, które zabezpieczą
interesy polskich konsumentów.
Natomiast fatalną dla nas wizytówką okazała się unijna analiza postępu we wdrażaniu wytycznych Strategii na lata 2011–2014
dotycząca społecznej odpowiedzialności
przedsiębiorstw. Tylko 60 proc. badanych polskich firm w dokumentach na swoich stronach
internetowych odnosi się do pojęcia „społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw” lub
jego ekwiwalentu. Na tle wszystkich 200

przebadanych firm europejskich, polskie
przedsiębiorstwa miały najmniej odniesień do
jakichkolwiek międzynarodowych wytycznych. Jeśli chodzi o odniesienia do co najmniej
jednego z 3 głównych międzynarodowych dokumentów (Global Compact, wytycznych
OECD oraz ISO 26000), to wyniki z polskich
firm plasują się znacznie poniżej średniej
wszystkich przebadanych firm (poniżej 15
proc. dla średniej europejskiej 33 proc.).

Spory o euro
Nie tylko w Polsce, ale również wśród zagranicznych komentatorów i ekspertów trwa
dyskusja na temat przyjęcia przez Polskę
wspólnej waluty. Na łamach „New York Times” noblista Paul Krugman wypowiedział
się zdecydowanie przeciw przystąpieniu naszego kraju do strefy euro. Uznał między innymi, że Polska jakoś wybroniła się przed kryzysem właśnie dlatego, że pozostaje przy swojej walucie, co pozwoliło uwolnić kurs złotego. Dzięki temu, gdy do peryferyjnych krajów
Europy napłynęły duże kapitały, w Polsce nastąpiła aprecjacja złotego, a gdy nadszedł kryzys, można było szybko skorygować kurs wymiany.
Według Krugmana, przykład Hiszpanii,
Irlandii i Cypru dowodzi, że „euro jest pułapką, która w obliczu kryzysu pozostawi państwa bez dobrych rozwiązań”. Ten znany
z kontrowersyjnych poglądów uczony konkluduje, że członkostwo w strefie euro jest
„w najlepszym przypadku hazardem”, który
może się skończyć tragicznie.
Tezy Krugmana częściowo poparł Dylan
Matt na łamach „Washington Post”, utrzymując między innymi, że po wejściu do strefy euro Polska nie będzie miała możliwości
efektywnego radzenia sobie z recesją. Trzeba
jednak zaznaczyć, że takie głosy są najbardziej
słyszalne, ale nie dominujące. Decydujący nurt
opinii zagranicznych na ten temat wyraził raczej były prezydent Francji, Valéry Giscard d'Estaing. Uznał on w wywiadzie dla tygodnika
„Newsweek”, że należy zamrozić przyjmowanie do strefy euro nowych członków, bowiem „nie stać nas na kolejną komedię, taką
jak dziś z Cyprem”. Jednakże – podkreślił
– wyjątkiem powinna być Polska, bowiem
opowiada się za dalszą integracją europejską
i ma gospodarkę opartą na solidnych podstawach”. Dodał: „Przez dziesięciolecia zmieniło się uzasadnienie istnienia UE. Od pragnienia pokoju przeszliśmy do pragnienia wielkości. Cel jest jasny: musimy stać się jednym
z trzech głównych graczy na świecie, aby za
20 lat USA, Chiny i UE zarządzały trzema
najważniejszymi walutami świata: dolarem,
juanem (renminbi) i euro. Polska w pojedynkę
nie ma szans na uczestniczenie w tej grze. Stoi
przed nią wybór: albo zostaje w niemrawej
Unii 27 krajów, albo dołącza do twardego jądra UE. Mam wielką nadzieję, że gdy kryzys
wreszcie się skończy, polska opinia publiczna opowie się za przyjęciem euro”.
I
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Jak zmieniać,
to systemowo
Wśród polityków
rodzą się różne
pomysły na ułatwienie
życia przedsiębiorcom, ale ich
efektów nie widać, nawet gdy
zostaną wdrożone. Jest to bowiem tylko
działanie doraźne w wąskim zakresie.
Potrzeba zmian systemowych, żeby wiadomo było,
kto podejmuje decyzje w sprawach przedsiębiorców
i kto ponosi za nie odpowiedzialność
Maciej Otrębski
ie powinno nigdy dochodzić do
sytuacji, w których ﬁrmy padają
w wyniku niezgodnych z prawem
działań administracji i wymiaru
sprawiedliwości, a ci, którzy do tego doprowadzili, dalej pełnią swoje funkcje, a często
nawet awansują. Przedsiębiorcy nie chcą
dodatkowych urzędów, które – w założeniu
– mają ich chronić, a w rzeczywistości tylko
zwiększają koszty funkcjonowania państwowego aparatu. Za szkodliwe dla gospodarki
przedsiębiorcy uznają też niektóre działania
związków zawodowych, utrudniające zwiększanie zatrudnienia oraz blokujące porozumienie z władzą i przedsiębiorcami.

N

Krajowa Izba Gospodarcza
Pozytywnie oceniamy propozycję zmian
w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Zwiększenie wpływu samorządów wojewódzkich na kształtowanie
polityki w zakresie promocji zatrudnienia powinno pozytywnie wpłynąć na dostosowanie
oferty lokalnych urzędów pracy oraz pozostałych instytucji do potrzeb osób nieaktywnych zawodowo.
Na poparcie zasługuje również rozwiązanie premiujące osoby, zatrudnione w urzędach pracy, za wyniki ich działań. Powiązanie wysokości wynagrodzeń z efektami pracy powinno pozytywnie stymulować urzędników do podejmowania różnego typu dzia-
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łań, mających na celu ograniczenie liczby bezrobotnych.
Naszym zdaniem, za słuszne uznać należy zwiększenie wykorzystywania rozwiązań
teleinformatycznych w kontakcie z bezrobotnymi. Pozytywnie oceniamy też propozycje
profilowania bezrobotnych i dostosowania
oferty po zdiagnozowaniu aktualnej sytuacji
poszczególnych osób.
Projekt zakłada również wprowadzenie
szeregu instrumentów wspierających aktywizację bezrobotnych, powracających na rynek pracy po przerwie, związanej z wychowaniem dziecka.
Wspieranie zatrudniania w formie telepracy, świadczenia aktywizacyjne, pożyczki
z Funduszu Pracy na zwiększenie zatrudnienia czy podjęcie działalności gospodarczej
mogą pozytywnie stymulować pracodawców
do tworzenia miejsc pracy. Warto w tym miejscu podkreślić, iż podążać za nimi powinny
również inne działania, mające na celu
wsparcie przedsiębiorców tak, aby miejsca pracy miały charakter trwały.
Krajowa Izba Gospodarcza nie popiera
natomiast przedstawionych w założeniach
propozycji dotyczących likwidacji Naczelnej
Rady Zatrudnienia i powołania w to miejsce
ograniczonej w składzie Rady Rynku Pracy.
W naszej opinii w skład ciała doradczego powinni wchodzić również przedstawiciele
ogólnopolskich organizacji reprezentujących
przedsiębiorców, takich jak Krajowa Izba Gospodarcza, czy też inne środowiska, zainte-

resowane rynkiem pracy. W naszej ocenie
Rada powinna mieć charakter bardziej powszechny. Ograniczenie liczby przedstawicieli
oznaczać będzie, iż znacząca część przedsiębiorstw-pracodawców pozostanie bez prawa głosu w kreowaniu regulacji, dotyczących
rynku pracy.

Polska Konfederacja Pracodawców
Prywatnych Lewiatan
Polskie Stronnictwo Ludowe planuje
powołać nową instytucję – rzecznika praw
przedsiębiorców. Miałby on bronić naszych
interesów w sytuacjach konfliktowych, w których stroną przeciwną jest państwo. To zły pomysł. Mnożenie instytucji publicznych czy dublowanie pracy innych, np. rzecznika praw
obywatelskich, to nie najlepszy sposób na
walkę z „wpadkami” urzędników, którzy
potrafią doprowadzić firmę do bankructwa.
Nie potrzeba nam kolejnego urzędu,
który będzie bronił przedsiębiorców, lecz rozwiązań systemowych pozwalających unikać
kosztownych dla firm pomyłek, które popełniają np. urzędy skarbowe, ZUS, prokuratura czy sądy. Nowy rzecznik niewiele w tej
kwestii zmieni. Konieczne są wysiłki, które poszerzą wiedzę i kulturę prawną urzędników.
Konieczna jest poprawa relacji biznesu z administracją na różnych szczeblach. Dopóki
urzędnicy będą spoglądać na przedsiębiorców jako na potencjalnych przestępców,
dopóty będą się zdarzać różne akty bezpra-
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wia. Nowy rzecznik przedsiębiorców nie zastąpi resortów finansów czy sprawiedliwości,
które powinny zrobić wszystko, aby poziom
wiedzy i kompetencji np. urzędników skarbowych czy sędziów wykluczał fatalne pomyłki.
Potrzebna jest również kompleksowa,
spójna reforma stanowienia i stosowania prawa, która poprawi jego jakość, a tym samym
ograniczy nierówność traktowania przedsiębiorców, restrykcyjność czy wysokie koszty dla
firm. Warto też zadbać o ustawowe uregulowanie systemu odszkodowań dla przedsiębiorców, którzy zostali poszkodowani na
skutek błędnych decyzji urzędników.
Warto także sprawdzić, jak funkcjonuje
ustawa o majątkowej odpowiedzialności
urzędników, która miała ich zdyscyplinować
i korzystnie wpłynąć na rzetelność oraz przejrzystość załatwiania przez nich spraw. Kuriozalny jest również pomysł, aby nowy
urząd był finansowany z części środków
wpłacanych przez przedsiębiorców na Fundusz Pracy.

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej
Pracodawcy RP z zadowoleniem przyjmują złagodzenie przez Urząd Ochrony
Konkurencji i Konsumentów niektórych kontrowersyjnych propozycji, dotyczących zmian
ustawowych. Mimo to projekt wymaga dalszych poprawek – podkreślają eksperci organizacji.
Modyfikacja dotyczy projektowanego
brzmienia art. 106a. W pierwotnej wersji,
zgodnie z propozycją UOKiK, na osobę zarządzającą można byłoby nałożyć karę pieniężną jeśli w ramach sprawowania swojej
funkcji – choćby nieumyślnie – dopuściła do
naruszenia przez przedsiębiorcę zakazu zawierania porozumień ograniczających konkurencję.
– Od początku uważaliśmy, że ewentualne kary mogłyby być nakładane na osoby
zarządzające tylko w wyjątkowych sytuacjach

i odnosić się do winy umyślnej. Dlatego z satysfakcją przyjęliśmy wycofanie się UOKiK
z tej nietrafionej propozycji. Zgodnie z nową
wersją projektu odpowiedzialność ma być ponoszona tylko w przypadku zamierzonego
działania.
Mimo to Pracodawcy RP mają wciąż wiele zastrzeżeń do nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. – Krytycznie
oceniamy propozycję zawartą w art. 73a.
Zgodnie z tym przepisem prezes urzędu będzie mógł podać do publicznej wiadomości
informacje o działalności przedsiębiorcy
prawdopodobnie naruszającej prawo, pomimo iż we właściwym postępowaniu nie zostało to jeszcze ostatecznie przesądzone – mówią eksperci.

List otwarty do pracowników
i bezrobotnych
Nasza gospodarka, podobnie jak gospodarki Europy i świata, doświadcza kolejnej fazy spowolnienia. Choć sytuacja Polski
jest wciąż relatywnie niezła, to jednak kłopoty
innych powodują, że także nasz kraj coraz silniej odczuwa skutki kryzysu. Prognozy gospodarcze na najbliższe miesiące nie napawają, niestety, optymizmem. Pozytywne trendy mogą pojawić się najwcześniej w drugiej
połowie roku. W związku z tym szefowie organizacji pracodawców wystąpili z listem
otwartym do pracowników i bezrobotnych.
Podpisali go: Marek Goliszewski (BCC),
Henryka Bochniarz (PKPP Lewiatan), Andrzej Malinowski (Pracodawcy RP) i Jerzy
Bartnik (Związek Rzemiosła Polskiego).
Dlatego tak ważne jest – twierdzą autorzy listu – aby w trudnej sytuacji, kiedy poważnie niepokoimy się o przyszłość, szukać
porozumienia i możliwości rozwiązania trudnych spraw w drodze dialogu. Im bardziej
konkurencyjna będzie polska gospodarka
– tym wyższy będzie popyt na nasze produkty
i usługi, bezrobocie przestanie rosnąć, powstawały będą nowe miejsca pracy.

Tych racjonalnych argumentów zdają się
nie rozumieć działacze związkowi, namawiający do strajków i wysuwający wobec rządu i przedsiębiorców żądania, których spełnienie katastrofalnie obniżyłoby konkurencyjność polskiej gospodarki. Zapominają, że
większość wspólnego dorobku Polaków wypracowują nie duże firmy, które zatrudniają ich na związkowych etatach, lecz małe
i średnie przedsiębiorstwa, gdzie nie ma
związków zawodowych. Tym bardziej więc nie
można usprawiedliwiać działań liderów
związków, szkodzących polskiej gospodarce.
Reprezentują oni bowiem niewielką część pracujących. Polscy pracodawcy chcą i będą zatrudniać pracowników. Nie mogą jednak robić tego wbrew rachunkowi ekonomicznemu,
bo konsekwencją może być upadłość firm
i wzrost bezrobocia.
Liderzy związkowi wprowadzają Polaków w błąd, narzekając na brak dialogu społecznego w Polsce i obarczając za to winą
pracodawców i rząd. Jest dokładnie odwrotnie – to związkowi działacze robią wiele, by dialog ten utrudnić czy wręcz uniemożliwić. Przykładem mogą być rozmowy
na temat reformy Kodeksu pracy czy projektu ustawy o ochronie miejsc pracy w firmach,
które zostały dotknięte spowolnieniem
gospodarczym. Szczególnie zaskakujące
w świetle postulatów związkowych jest stanowisko dwóch, spośród trzech, reprezentatywnych central związkowych w odniesieniu do ustawy o ochronie miejsc pracy.
NSZZ Solidarność i Forum Związków Zawodowych są przeciwne wprowadzeniu regulacji, które pracownikom przyniosłyby
tylko korzyści!
Dziś, w najlepiej pojętym interesie nas
wszystkich – zatrudnionych, bezrobotnych
oraz pracodawców – leży wspólne poszukiwanie optymalnych sposobów utrzymania
i zwiększania produkcji. Namawiamy do rozmów; zachęcamy do dialogu w poczuciu odpowiedzialności za los polskich rodzin. I
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Odpowiedzialność
nabywcy
przedsiębiorstwa
Z przejściem przedsiębiorstwa w ręce nowego
właściciela może wiązać się pewne ryzyko dla
dotychczasowych kontrahentów przedsiębiorstwa.
Dlatego ustawodawca zastosował regulacje
chroniące interesy wierzycieli i zapewniające
jednocześnie bezpieczeństwo obrotu prawnego
Podstawy prawne
Sytuację zbywcy, nabywcy oraz kontrahentów przedsiębiorstwa
uregulowano w art. 554 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). Powyższa regulacja odnosi się do określenia odpowiedzialności nabywcy i zbywcy
przedsiębiorstwa w stosunku do dotychczasowych wierzycieli, których wierzytelności wynikają ze stosunków cywilnoprawnych. Analogiczna regulacja odnosząca się do odpowiedzialności publicznoprawnej znalazła się w art. 112 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j.: Dz.U. z 2012 r. poz. 749).

Wyłączenie odpowiedzialności nabywcy
Zgodnie z art. 554 KC nabywca przedsiębiorstwa jest odpowiedzialny solidarnie ze zbywcą za jego zobowiązania związane
z prowadzeniem przedsiębiorstwa, chyba że w chwili nabycia nie wiedział o tych zobowiązaniach, mimo zachowania należytej staranności.
Dochowania należytej staranności przy badaniu sytuacji finansowej
jako przesłanki zwolnienia z odpowiedzialności za długi publicznoprawne przewiduje również art. 112 Ordynacji podatkowej. W przypadku jednak zaległości publicznoprawnych potencjalny nabywca
dysponuje możliwością wiążącego ustalenia wielkości i podstawy tych
zaległości. Organ podatkowy na podstawie art. 306g Ordynacji podatkowej wydaje bowiem na wniosek nabywcy za zgodą zbywającego
zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych zbywającego. Powyższy przepis stosuje się odpowiednio przy ustalaniu zaległości składkowych, bowiem zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 17
stycznia 2012 r. (sygn. I UZP 9/11) także Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma obowiązek wydać na wniosek nabywcy przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części za zgodą zbywającego odpowiednie zaświadczenie. Dochowanie zatem należytej staranności przy
badaniu kondycji finansowej nabywanego przedsiębiorstwa przed jego
nabyciem pozwala na wyłączenie odpowiedzialności nabywcy za długi cywilne i publicznoprawne powstałe przed nabyciem przedsiębiorstwa.

Forma nabycia
Ustawodawca nie zdefiniował pojęć zbycia i nabycia przedsiębiorstwa, którego skutkiem jest rozciągnięcie odpowiedzialności za
długi na nabywcę przedsiębiorstwa. W piśmiennictwie i orzecznictwie
wskazuje się, że chodzi tu tylko o takie czynności prawne, których skutkiem jest przejęcie całego zorganizowanego kompleksu majątkowego stanowiącego przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 KC. Podstawowymi umowami wywołującymi powyższy skutek może być umo-
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wa sprzedaży, zamiany lub darowizny. Zbyciem przedsiębiorstwa
w rozumieniu art. 554 KC jest również wniesienie przedsiębiorstwa
jako aportu do spółki z o.o. (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 23 marca 2007 r., sygn. V CSK 518/06). Wniosek ten można odnieść do każdej sytuacji, w której wspólnik pokrywa swój udział przez wniesienie
do spółki przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo nie musi przy tym zostać zbyte na podstawie jednej umowy, ponieważ skutek zbycia przedsiębiorstwa może nastąpić również w wyniku zawarcia kilku umów
(wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 lipca 2005 r., sygn. III CK 705/04).
Odpowiedzialność nabywcy za długi przedsiębiorstwa nie powstaje
natomiast w przypadku nabycia wyłącznie poszczególnych składników wchodzących wcześniej do przedsiębiorstwa, nawet jeśli składniki te przedstawiają znaczną wartość. W orzecznictwie podkreśla się,
że dla ustalenia, czy w wyniku umowy nabyte zostało całe przedsiębiorstwo czy wyłącznie poszczególne jego składniki, nie jest miarodajne dosłowne brzmienie umowy. Ocena, czy doszło do nabycia
przedsiębiorstwa, może zostać dokonana w konkretnej sprawie
przez ustalenie, czy nabyto minimum środków, bez których kontynuowanie przez nabywcę działalności gospodarczej realizowanej przed
zbyciem nie jest możliwe.

Zakres odpowiedzialności nabywcy
Nabycie przedsiębiorstwa jest równoznaczne z przystąpieniem
nabywcy do długów wynikających z zobowiązań pozostających
w związku z prowadzeniem tego przedsiębiorstwa. Odpowiedzialność
przystępującego do długów, tj. nabywcy, w przeciwieństwie do odpowiedzialności zbywcy, nie jest jednak nieograniczona. Nabywca odpowiada bowiem całym swoim majątkiem, ale tylko do wysokości wartości nabytego przedsiębiorstwa według stanu w chwili nabycia, a według cen w chwili zaspokojenia wierzyciela. Zbywca odpowiada zaś
całym swoim majątkiem bez ograniczenia wysokości odpowiedzialności. Gdyby nabyte przedsiębiorstwo zostało później zbyte kolejnemu
nabywcy, to również nowy nabywca będzie odpowiadał w zakresie
wskazanym w art. 554 KC solidarnie ze zbywcą i pierwszym nabywcą
(wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 kwietnia 2007 r., sygn. V CSK
18/07).
Ustawodawca przewidział dodatkowo możliwość zwolnienia dotychczasowego właściciela przedsiębiorstwa za długi związane z jego
prowadzeniem, ale wyłącznie za zgodą wszystkich wierzycieli. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 4 kwietnia 2007 r. wskazał (sygn. V CSK 3/07),
że w razie braku takiej zgody nabywca i zbywca przedsiębiorstwa odpowiadać będą solidarnie.
Kazimierz Pawlik
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Dobre wyniki automatyki
315 wystawców z Polski i zagranicy przyciągnęła ostatnia edycja Międzynarodowych
Targów Automatyki i Pomiarów, jaka miała miejsce od 19 do 23 marca
w Warszawskim Centrum Expo XXI. Z ich ofertą zapoznało się około 11 tys.
osób zainteresowanych produktami z zakresu automatyki przemysłowej
Fot. ARCHIWUM ORGANIZATORA (2)

a XIX Międzynarodowe Targi
Automatyki i Pomiarów jak co
roku licznie przybyli zarówno wystawcy, jak i odwiedzający, ciekawi nowinek z dziedziny automatyki, robotyki i pomiarów przemysłowych. Targi
AUTOMATICON od lat stanowią największe w Polsce profesjonalne forum dla producentów i odbiorców automatyki przemysłowej. Dają przedstawicielom branży możliwość zaprezentowania swoich osiągnięć,
a gościom imprezy zapoznania się z ich najnowszą ofertą oraz zasięgnięcia specjalistycznej wiedzy odnośnie dostępnych na
rynku rozwiązań technicznych oraz możliwości w zakresie projektowania i integrowania systemów.
W tym roku powierzchnię blisko 12 tys.
mkw. zajęło 296 stoisk reprezentowanych
przez 790 firm, zaś targi odwiedziło około
11 tys. osób, które zapoznały się z aparaturą kontrolno-pomiarowa, napędami, pompami, zaworami, elektroniką przemysłową,
elementami hydrauliki i pneumatyki siłowej,
narzędziami do montażu i serwisu urządzeń
i systemów automatyki, armatury i rurociągów przemysłowych, a także ofertą usług projektowych i konsultingowych. Poza firmami
działającymi na rodzimym rynku swoje produkty przybliżyły polskim odbiorcom firmy
z Europy, m.in. z Niemiec, Szwajcarii, Włoch,

N

Laureaci Złotego Medalu Targów
AUTOMATICON 2013:
• ATEQ PL Sp. z o.o. – za detektor
nieszczelności dla linii produkcyjnych
typ ATEQ F5200
• EQ SYSTEM Sp. z o.o. – za ASPROVA
APS – planowanie produkcji w czasie
rzeczywistym, w wielu wariantach
ekonomicznych
• FESTO Sp. z o.o. – za siłownik
elektryczny EPCO z pozycjonerem
silnika CMMO-ST
• KEYENCE INTERNATIONAL Belgium
– za TM-3000 Series High-Speed 2D
measurement Sensor
• KUKA Roboter CEE GmbH Sp. z o.o.
Oddział w Polsce – za KR 6 R6900 sixx
AGILUS
• Przemysłowy Instytut Automatyki
i Pomiarów PIAP – za mały robot
do rozpoznania PIAP GRYF
• RELPOL SA – za elektroniczny
przekaźnik czasowy MT-W-17S-11-9240

Czech, Słowacji, Holandii, Austrii, Estonii,
a nawet z odległej Korei.
Wydarzenie, objęte patronatem honorowym ministra gospodarki, trzyma wysoki
poziom nie tylko ze względu na długą listę wystawców i szeroki asortyment prezentowanych
wyrobów, lecz także bogaty program merytoryczny. Również w tym roku targom
AUTOMATICON towarzyszyły liczne seminaria związane z tematyką wystawy. Wśród
prezentowanych zagadnień znalazły się m.in.
kwestie związane z budową sieci PROFIBUS
oraz narzędziami do jej skutecznej diagnostyki
i wskazaniami w zakresie profilaktyki, możliwości zastosowania nanokrystalicznych materiałów magnetycznych w rozwiązaniach dla
zielonej energii, najnowsze rozwiązania z obszaru profesjonalnej telemetrii GSM/GPRS
i zdalnej lokalizacji GPS, zastosowaniem inteligentnych czujników 3D. Przedstawiono też

najnowsze moduły Bluetooth Low Energy
i adaptery zastępujące połączenie kablowe,
programowalne przetworniki ciśnienia firmy
BAUMER, jak również omówiono nowe
możliwości badań klimatycznych w Laboratorium Badań Urządzeń Przemysłowych
w PIAP i zrobotyzowane spawanie z wykorzystaniem zewnętrznej osi robota.
20 marca miało miejsce wręczenie nagród.
7 firm zostało uhonorowanych Złotym Medalem targów AUTOMATICON za wyróżniające się produkty, jakie zaprezentowały. Ponadto najlepsze firmy zostały wyróżnione
w konkursach pism branżowych: Produkt
Roku 2012 magazynu „Inżynieria & Utrzymanie Ruchu Zakładów Przemysłowych”,
Najlepszy Dostawca IT dla przemysłu 2012
redakcji „MSI Polska” oraz Produkt Roku
2012, organizowanego przez magazyn „Control Engineering Polska”.
I
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Medalowy Detektor
ATEQ F5200
Nasza oferta i zastosowania naszych produktów pokrywają bardzo szerokie obszary
różnych gałęzi przemysłu. Wprowadzamy też często nowe produkty, które
umożliwiają rozwój ﬁrmy i zabezpieczają nas przed wahaniami koniunktury
na rynkach – mówi Włodzimierz Wojdowski, prezes zarządu ATEQ PL Sp. z o.o.
Jakie jest najpopularniejsze zastosowanie urządzeń oferowanych przez ATEQ i jakie obszary przemysłu wciąż mają duży potencjał, by wykorzystać możliwości detektorów nieszczelności i przepływomierzy?
– Firma ATEQ powstała we Francji około 40 lat temu. Obecnie jest firmą o zasięgu
międzynarodowym. Produkcja i biura rozwoju
nowych wyrobów znajdują się nadal we
Francji, ale firma posiada ponad 30 filii i agencji w wielu krajach na wszystkich kontynentach. Jedną z takich filii jest spółka ATEQ PL
z siedzibą w Polsce, mająca swój oddział
w Czechach, i działająca na terenie wszystkich krajów Wschodniej i Centralnej Europy.
Jesteśmy obecni na tym terenie od ponad 20
lat. Co więcej, zdobyliśmy pozycję lidera na
rynkach tych krajów.
W naszej ofercie znajduje się aparatura
kontrolno-pomiarowa dla linii produkcyjnych
o różnym stopniu automatyzacji. Nasza
specjalność to kontrola szczelności wyrobów
w produkcji, przy zastosowaniu różnych
metod pomiarowych. Dziedziny przemysłu,
które wykorzystują naszą aparaturę, są bardzo zróżnicowane. Naszym głównym odbiorcą jest przemysł motoryzacyjny, a więc zakłady produkujące takie części do samochodów jak: silniki, skrzynie biegów, układy hamulcowe, układy paliwowe, wydechowe, a także zakłady specjalizujące się w systemach
chłodzenia i klimatyzacji, elektrotechnice
i elektronice samochodowej. Nie wszyscy wiedzą, że Polska jest „zagłębiem” nowoczesnej
produkcji dla motoryzacji. Obecne są u nas
wszystkie najważniejsze marki światowe:
VW, Fiat, Delphi, Valeo, Bosch, TRW i wiele, wiele innych. W większości z tych zakładów nasze urządzenia stanowią standardowe wyposażenie do kontroli jakości. Nie zapominajmy też, że przemysł motoryzacyjny
często „napędza” gospodarkę, bo każdy
nowy model samochodu to nowa linia produkcyjna dla każdej, nawet małej części, zaprojektowanej specjalnie dla nowego modelu, co w rezultacie stwarza dla nas szansę na
kolejne projekty wykorzystujące naszą aparaturę.
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Przez 20 lat obecności w Polsce zdobyliśmy
ogromne doświadczenie w swojej dziedzinie,
co powoduje, że klienci zwracają się do nas nie
tylko po to, aby kupić odpowiedni sprzęt, ale także,
aby skorzystać z naszej wiedzy i kompetencji
Drugim, znaczącym odbiorcą naszych
urządzeń, są firmy produkujące sprzęt AGD.
A w tym miejscu warto dodać, że Polska jest
obecnie największym producentem tego
sprzętu w Europie! Nasza aparatura jest wykorzystywana na przykład do kontroli szczelności kuchenek czy armatury gazowej dla takich marek jak: Indesit, Amica, Electrolux,
Whirpool, Bosch-Siemens.

Inne dziedziny, w których nasz sprzęt
jest wykorzystywany, to produkcja armatury,
produkcja opakowań dla przemysły spożywczego, kosmetyków, a także sprzętu
medycznego. Odbiorcami naszych urządzeń
są również w pełni polskie, prywatne firmy
konstruktorskie, budujące maszyny, urządzenia, nawet całe linie produkcyjne dla zakładów produkcyjnych, o których wspo-
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mniałem. Obecnie w większości tych zakładów zamawia się tego typu wyposażenie w Polsce, a nie w krajach macierzystych,
bo polska myśl techniczna i polscy inżynierowie oferują często wysokiej jakości
urządzenia w konkurencyjnej cenie. Współpracę z dużą ilością takich firm cenimy sobie wyjątkowo.
Od niedawna mamy również w ofercie
urządzenia dla przemysłu lotniczego, do
serwisu i obsługi samolotów, a także aparaturę do nowych systemów TPMS – wymaganych od niedawna przez przepisy unijne
– dla kontroli ciśnienia powietrza w kołach samochodowych dla każdego nowego modelu na runku europejskim.
Jak więc widać, nasza oferta i zastosowania naszych produktów pokrywają bardzo
szerokie obszary różnych gałęzi przemysłu.
Wprowadzamy też często nowe produkty, jak
ten, który został nagrodzony podczas ostatniej edycji targów Automaticon, czyli detektor ATEQ F5200, które umożliwiają rozwój
firmy i zabezpieczają nas przed wahaniami
koniunktury na rynkach.
Co pozwala utrzymać znaczącą pozycję
na rynku i pozyskać liczne grono odbiorców,
wśród których są znane marki reprezentujące różne branże?
– Właściwie odpowiedzi na to pytanie
mogliby udzielić nasi klienci, którzy zdecydowanie preferują współpracę z nami, niż
z ewentualnymi konkurentami. Nam wydaje
się, że pozycję zdobyliśmy na rynku dzięki
następującym czynnikom: po pierwsze,
mamy w ofercie produkty o najwyższej jakości, systematycznie też je udoskonalamy,
korzystając z doświadczeń, sugestii i wymagań naszych klientów; po drugie, przez
20 lat obecności w Polsce zdobyliśmy
ogromne doświadczenie w swojej dziedzinie, co powoduje, że klienci zwracają się do
nas nie tylko po to, aby kupić odpowiedni
sprzęt, ale także, aby skorzystać z naszej wiedzy i kompetencji; wreszcie po trzecie,
świadczymy wiele dodatkowych usług, takich jak zapewnienie pełnego serwisu urządzeń, ich okresowych kalibracji z odnowieniem certyfikatów, a także prowadzimy
szkolenia dla personelu obsługi i służb
technicznych u klientów. Mamy wrażenie,
że sposób pracy z klientami, oparty na naszych kompetencjach i solidności, jest na tyle
właściwy, że staje się doceniany przez naszych partnerów.
Co jest największą siłą firmy i państwa
oferty, a w efekcie źródłem referencji i uznania ze strony klientów i środowiska?
– Wydaje nam się, że oprócz czynników
wymienionych wyżej, ogromne znaczenie
ma pozycja firmy ATEQ na rynku globalnym,
która została ugruntowana przez wiele lat
działalności na terenie wielu krajów świata.
Sposób współpracy z klientami, polegający
na partnerskich relacjach w rozwiązywaniu
problemów, jest wspólny dla całej grupy

Detektor nieszczelności nowej generacji ATEQ F620

Nagrodzony detektor nieszczelności ATEQ F5200

Tester dla sprzętu latającego ADSE
ATEQ. Stąd nasze referencje oraz pozytywne opinie o naszej firmie u wszystkich partnerów na całym świecie.
Odpowiadając na potrzeby klientów,
a także pozostając w ścisłej współpracy z nimi,
stale tworzymy nowe rozwiązania i produkty, co pozwala nam systematycznie rozszerzać
obszary rynku, na których jesteśmy obecni.

Przykładem może być nowa oferta dla przemysłu lotniczego oraz urządzenia dla produkcji samochodów elektrycznych lub systemów TPMS do kontroli ciśnienia w oponach samochodowych.
Jakie aspekty zadecydowały o przyznaniu Złotego Medalu na targach Automaticon
i jakie inne wyróżnienia oraz osiągnięcia mają
dla państwa szczególną wagę?
– Jest to już drugi złoty medal otrzymany na Targach Automaticon. Pierwszy dostaliśmy w roku 2002 za poprzedni model detektora nieszczelności. W tym roku został nagrodzony detektor nowej generacji. Sądzimy,
że jury konkursu doceniło nie tylko jakość technicznych rozwiązań zastosowanych w urządzeniu, ale także nasze zaangażowanie we
wdrażanie nowoczesnych technik zautomatyzowanej kontroli jakości wyrobów w produkcji. Niewątpliwym powodem do satysfakcji
jest taka ocena naszej działalności, której tylko część stanowi aspekt handlowy, a równie
ważna jest partnerska współpraca z naszymi
klientami.
Rozmawiała Magdalena Szczygielska
www.ateq.pl
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Stawiamy na jakość
i kompetencje
Firma Drabpol stopniowo dochodziła do dzisiejszej pozycji, urastając z małej
kilkuosobowej ﬁrmy do rangi średniego przedsiębiorstwa, zatrudniającego ponad
80 osób. Wraz z rozwojem zwiększa się też liczba docelowych branż – mówi
w rozmowie o 30 latach rozwoju ﬁrmy prezes Paweł Drabczyński
Jakie doświadczenia w budowaniu
marki uważa pan za najcenniejsze na przestrzeni 30 lat działalności Drabpolu?
– Marka to znacznie więcej niż nazwa
i logo. Opiera się na zaufaniu, a to można
bardzo szybko stracić, jeśli pozwolimy sobie na uchybienia w jakości. Dlatego od początku założyliśmy, że nie będziemy konkurować ceną, ale właśnie jakością. Wysoki poziom produktów, ogromna wiedza inżynierów i gotowość, by służyć pomocą
i radą, to podstawowe elementy naszego sukcesu. Jesteśmy skupieni na szeroko rozumianej jakości, począwszy od produktu,
poprzez doradztwo, po wsparcie techniczne. Ze względu na profil naszej oferty, obejmującej skomplikowane urządzenia i systemy dla bezpieczeństwa biernego w transporcie, edukacja jest w naszej działalności
ważnym dopełnieniem sprzedaży.
Oferta firmy jest rozbudowana – w strukturach działa biuro projektowe Part 21, wyspecjalizowane w zmianach awioniki dla
statków powietrznych, a także mała produkcja związana z interfejsami do samolotów, samochodów i statków oraz Laboratorium
Analiz Zapisów z Tachografów, wykonujące
analizy eksperckie dla policji, prokuratur czy
sądów.
U nas klient może porozmawiać o różnych rozwiązaniach, obejrzeć oferowane
urządzenia w salonie wystawienniczym i, co
jest bardzo ważne, w tym ogromie oferty
– podkreślmy: skomplikowanych produktów – nie jest pozostawiony sam sobie. W wielu przypadkach potrafimy wskazać klientowi
nie tylko różne możliwości, lecz także optymalne rozwiązanie, o którym by nie pomyślał.
Jakie zmiany rynkowe i wydarzenia obserwowane na przestrzeni 30 lat działalności Drabpolu miały największy wpływ na rozwój firmy?
– W ciągu 30 lat istnienia firmy Drabpol
sporo było wydarzeń, które można uznać za
przełomowe, lub takich, które przynajmniej
w jakimś stopniu odbiły się na drodze rozwoju, którą obraliśmy i cały czas kontynuujemy. Podjęciu decyzji o rozpoczęciu własnej
działalności gospodarczej musi towarzyszyć
wizja własnego biznesu i specjalistyczna
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wiedza w danej dziedzinie oraz podłoże ekonomiczne, którego brak powoduje upadek
wielu firm. Od początku założyłem, że będziemy zajmować się elektroniką, a pod koniec lat 80. uświadomiłem sobie, że ta elektronika będzie ukierunkowana na rzecz bezpieczeństwa biernego w transporcie lądowym,
morskim, powietrznym.
Jakie zmiany rynkowe były siłą napędową dla firmy Drabpol? Na pewno rok 1983,
kiedy wprowadzono wymagania nakładające na kierowców obowiązek stosowania tachografów. W tym okresie nastąpiły też duże
zmiany dotyczące bezpieczeństwa w lotnictwie i na wodzie. Zmiany, które są dla nas
ważne, dotyczą przede wszystkim przepisów
prawa i kontroli ich przestrzegania. Niestety
ludzie stale usiłują oszczędzać na bezpie-

czeństwie, a na nim nie powinno się – wręcz
nie wolno – oszczędzać.
Elementy, które oferujemy, poczynając od
tachografów, poprzez transpondery w lotnictwie, a na systemie RIS w transporcie rzecznym kończąc, mają szeroki wpływ na bezpieczeństwo: na drogach, na wodzie i w powietrzu, w szerokim rozumieniu tego pojęcia.
Tyle że na Zachodzie, na podobnych biznesach się zarabia, a w Polsce cały czas zbyt wiele mówi się o potencjale, a za mało robi się,
żeby go wykorzystać. Mimo że są przepisy,
brakuje ich realizacji po stronie Państwa. Co
gorsza, eksperymentuje się przy udziale wpływowych „profesorów” – a to nie nauka, bo na
bezpieczeństwie nie wolno eksperymentować,
jak to ma ostatnio miejsce przy projekcie RIS
na Odrze.
Co pomogło panu rozbudować strukturę
firmy i osiągnąć dzisiejszą pozycję?
– Przede wszystkim potrzeba rynku,
wsłuchanie się w wizjonerów przyszłości, którzy pracują dla dużych korporacji – za których wizjonerstwem stoją też olbrzymie środki finansowe, a następnie mój upór, aby to
wdrożyć w Polsce oraz sporo cierpliwości ze
strony centrali wobec moich działań marketingowych. Potem tylko 14 lat pracy i sukces
gotowy.
W biznesie zawsze szukałem niszowych
produktów. Ludzie szanują nas za to, że chociaż nie produkujemy, to mamy ogromny
wkład w edukację w zakresie elektroniki stosowanej w transporcie. Każdy nasz produkt
jest technicznie bardzo przemyślany. Nie
wystarczy go kupić, ale trzeba wprowadzić,
a naszą rolą jest nauczyć klienta go stosować.
To nasz sukces. Mamy innowacyjne produkty, a to jest przyszłość, zwłaszcza że w wielu obszarach Polska ma poważne zaległości
i jeszcze długo będzie się rozwijać. Jest to
związane w 30 proc. z brakiem rodzimych pieniędzy, a technologie te są już drogie „na dzień
dobry”.
Mimo sporego potencjału wciąż brakuje rządowego wsparcia i nakładów, żeby
można było mówić o postępie i oczekiwanych
efektach. Mam wielką satysfakcję, że pracują u mnie niezwykle zdolni ludzie, którzy z kolei są zadowoleni, że mogą zajmować się tech-
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nologiami z najwyższej półki, a – jeszcze raz
podkreślę – nasza praca nie polega jedynie na
sprzedaży, ale w dużej mierze na edukacji. To
wymaga współpracy z biurami konstrukcyjnymi rynku autobusowego, producentami łodzi żaglowych i motorowych, a także maszyn
budowlanych czy biurami projektowymi ekomarin. Staramy się być wszędzie, gdzie stosowane są silniki spalinowe czy pracują ludzie
– jako ich operatorzy – na lądzie, na wodzie
i w powietrzu.
Jakie warunki stwarza polski rynek dla
przedsiębiorców i jak postrzega pan funkcjonowanie w branży w świetle zderzenia
z konkurencją?
– Polski rynek nie jest rynkiem oderwanym od europejskiego, ale według mnie
dopóki nie zostanie u nas wprowadzone euro,
nie będziemy w pełni w Europie. Rynek nasz
jest za mały, by dowolnie rozwijać produkcję w każdej branży. W transporcie drogowym
i lotnictwie trzeba być wielkim wizjonerem,
by produkować wyłącznie na potrzeby krajowego rynku, nie myśląc o eksporcie, bo popyt krajowy jest zawężony i nie pozwoli nam
się utrzymać. Oczywiście patrzę nie przez
pryzmat silników i innych elementów – drogich i rentownych, lecz swoich produktów
z zakresu elektroniki, na których się dużo nie
zarabia. To biznes oparty na 20-proc. marżach, pozbawiony dużych przebitek, a – nie
wstydźmy się przyznać – prowadzenie firmy
jest nastawione na zysk. Z kolei patrząc na
rynek systemów zarządzania flotą, konkurencja jest spora. Naszymi klientami są takie firmy jak: kopalnia Bełchatów, KWB Turów, Strabag, Skanska, Mota Engil czy
przewoźnicy paliwa – jak Paul Klacska dla
BP, ale także małe krajowe przedsiębiorstwa,
więc mogę powiedzieć że całkiem dobrze odnajdujemy się w tym biznesie. A konkurencja? Osobiście widzę w niej pomocną dłoń
w pracy nad doskonaleniem własnych działań – czasem pogrożą palcem i wytkną błędy, innym razem zainspirują i wskażą właściwy kierunek działań. Myślę, że jeżeli w ten
sposób patrzy się na biznes, to konkurencja
nie jest zagrożeniem, ale skuteczną motywacją, np. w motoryzacji, w takich firmach
jak Solaris, Autosan czy AMZ. Wiele elementów i systemów elektroniki wykorzystywanych w transporcie wytwarzanych jest
przez jednego, może dwóch producentów
w Europie, bo to zbyt mało opłacalny biznes – myślę tu o tachografach. Ta sama sytuacja jest w awionice. Jeśli w Stanach
Zjednoczonych w ramach General Avation
funkcjonuje ponad 240 tys. samolotów, w Anglii 25 tys., w Niemczech już tylko 17 tys.,
a w Polsce 2,9 tys. łącznie z balonami, to ilu
producentów awioniki jest w stanie się
utrzymać, zapewniając odpowiednio wysoką jakość? Podkreślę raz jeszcze – w transporcie bezpieczeństwo jest absolutnym fundamentem – nie można sobie pozwolić na
eksperymenty kosztem jakości.

W zakresie bezpieczeństwa w transporcie trzeba stawiać na innowacje, śledzić
trendy i podążać za postępem?
– Cieszę się z prowadzonych badań
i środków przeznaczanych na naukę, zwłaszcza jeśli przynoszą efekty. Jestem dumny
z każdego osiągnięcia Polaków, bo czuję się
patriotą, a na co dzień prawdziwy patriotyzm
widzę w silnej gospodarce. Jednak naszym
błędem jest to, że chcemy robić wszystko, od
aparatury medycznej po uzbrojenie. Tak się
nie da, bo mimo dużych dotacji europejskich,
Polska jest za słabym finansowo krajem, żeby
móc wszystko produkować. Jeżeli jesteśmy
dobrzy w produkcji – dajmy na to – okrętów,
to skupmy się na tym i róbmy to tak dobrze,
by dzięki temu stać nas było na zakup samolotów czy czołgów. Rozumiem, że są
w Polsce dotowane projekty innowacyjne, ale
pamiętajmy, że finalny produkt musi potem
znaleźć odbiorcę. Dlatego zamiast szukać na
siłę pieniędzy, skupmy się na tym, na czym
się znamy i co naprawdę potrafimy zrobić
i wspierajmy finansowo te rozwiązania. Pogódźmy się z myślą, ze niektóre „pociągi biznesu” odjechały od nas już w latach 90. i nie
starajmy się ich dogonić – szkoda na to czasu i pieniędzy. Róbmy to, co potrafimy,
pielęgnujmy to i inwestujmy w dalszy tego
rozwój.
Jeśli zaś chodzi o przedmiot naszej działalności, czyli elektronikę, to segment ten rozwija się bardzo szybko. Trzeba zatem być
szczególnie ostrożnym, bo w wielu przypadkach słabą stroną jest człowiek, który nie nadąża za postępującymi zmianami, co może
często powodować zagrożenie dla bezpieczeństwa w transporcie.
Jak ocenia pan sytuację kadrową na rynku i jakich specjalistów pan poszukuje, by budować sukces w oparciu o fachowców?
– Nie ma co owijać w bawełnę – o dobrego fachowca jest bardzo ciężko. Jeżeli Politechnika kształci dziś inżynierów marketingu i zarządzania, to o czym my mówimy? Absolwent takiego kierunku jest dla mnie po prostu product managerem. Ilu ludzi potrzeba
do budowania marketingu? Kiedyś były licea
zawodowe, technika i wiadomo było kogo one
kształcą. Był jasny podział na studia techniczne i nietechniczne, dziś to wszystko jest
przemieszane. Ja w tej rzeczywistości się gubię, zwłaszcza że jako szefowi zależy mi, by
jak najlepiej dobrać osoby do konkretnego stanowiska pracy. Szukając kandydata na serwisanta, mam niemały problem, bo kogo
mam zatrudnić? Dla inżyniera byłaby to ujma,
chyba że przyjmiemy, że standardem są dziś
studia doktoranckie, a inżyniera sprowadzimy do poziomu maturzysty, ale to mija się
z prawdą. To są dylematy dzisiejszych czasów.
Wykształceni ludzie nie mają odpowiedniej
pracy i chwytają się czegokolwiek. Szkoda mi
zatrudniać ludzi z wyższym wykształceniem,
którzy chcą podjąć pracę serwisanta, bo
wiem, że odejdą, jak tylko znajdą coś odpo-

wiadającego ich kwalifikacjom. Dla tych ludzi mamy co prawda stanowiska techniczne
nastawione na rozwój, ale potrzebujemy też
techników czy „czeladników”.
Inwestujemy zarówno w pracowników,
którzy są związani z nami od lat, jak i w młodych ludzi, na których jesteśmy otwarci. Zatrudniam ludzi, którzy rozwijają się razem
z firmą od ponad 25 lat, i nowych pracowników, którzy są z nami związani od niedawna.
W naszym zespole są zarówno osoby, które
podjęły u nas pracę w wieku 60 lat, wnosząc
cenną wiedzę i doświadczenie, jak i młodzi ludzie o nietuzinkowym spojrzeniem na biznes,
które bywa inspirujące, a przecież o to chodzi, żeby korzystając z różnych metod i motywacji, cały czas iść do przodu.
Jakie przełożenie na funkcjonowanie firmy mają certyfikaty jakości?
– Kiedy w 2002 roku zabiegaliśmy o ISO,
wymagało to dużo pracy i potężnych nakładów, ale było warto. Do tej pory utrzymujemy system, stale inwestując w szkolenia
związane z całą filozofią ISO, bo to znacznie więcej niż martwe przepisy. Z czasem rozpowszechniły się dotacje i ISO spowszedniało.
Dziś wielu przedsiębiorców decyduje się na
wdrożenie systemu, traktując certyfikat jak papier do powieszenia na ścianie. To zaszkodziło
idei uporządkowanego przez procedury funkcjonowania w pewnej strukturze. System
będzie pomagał, jeśli będzie przestrzegany,
a ludzie muszą być nieustannie szkoleni. Trzeba na bieżąco śledzić zmiany w normach
organizacji przedsiębiorstwa, procedurach
i trendach jakości. Sam papier nie daje nic, systemy takie jak ISO czy AQAP pomagają pod
warunkiem, że umie się z nich korzystać. A nawet wtedy pomagają w 80 proc., zaś pozostałe
20 proc. zależy od tego, jak skutecznie zmuszamy ludzi do myślenia, bo procedury
wszystkiego nie załatwią. Najwięcej szkoleń
poświęcamy właśnie na te 20 proc. tematów,
których nie można zapisać w ISO.
Dużo pan mówił na temat jakości oraz
norm, a cena? Nasz rynek charakteryzuje
przecież potrzeba niskich cen. Jak pan to skomentuje?
– Fundamentem transportu jest jego
bezpieczeństwo i na nim nie wolno oszczędzać. To credo całego świata. No właśnie, nie
wszystko warto robić tanio. Bardzo trafne jest
powiedzenie angielskie: „Dostajesz tyle, za ile
płacisz”. Jak jest tanio, to musi być źle, bo ktoś
musi na czymś zaoszczędzić, żeby wyjść na
swoje i jeszcze zarobić. Niestety w wielu przypadkach, a co gorsze w przetargach, liczy się
tylko cena. Jaki to ma skutek – wszyscy wiemy. Prosty przykład: autostrady. Wykonywane
są niby tanio, ale ciągle ich nie ma. Tak więc:
ani pieniędzy, ani autostrad, a to co już jest,
jak długo będzie dobre?
Rozmawiała Magdalena Szczygielska
www.drabpol.pl
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Biznesmen
zakochany w sporcie
Rozmowa z Witoldem Skrzydlewskim
Mamy takich polityków, jakich wybieramy. Skoro
Polacy głosują w demokratycznych wyborach na
takich, a nie innych ludzi, to o co mają pretensje?
Trzy kadencje byłem w Łodzi radnym i zawsze
swoje diety oddawałem na cele charytatywne,
byłem jedynym, który się ich zrzekł, a w radzie
zasiadało kilku majętnych radnych. Na świecie
ludzie decydują się na karierę polityczną, by coś
zmieniać, mieć wpływ na kraj, a nie po to, by z niej
wygodnie żyć. U nas, niestety, przeważają ci,
którzy idą do polityki, by się dorobić
Ważniejsza jest dla pana piłka nożna czy
żużel?
– Obie dyscypliny kocham tak samo.
W żużlu zakochałem się, kiedy dostałem od
taty motocykl. Najpierw kupił mi auto, ale koledzy mieli motocykle i na randki jeździli ścieżkami, a ja musiałem szukać drogi. Dlatego tak
długo prosiłem tatę o motocykl aż wyprosiłem. A kiedy już go dostałem, tylko jedna koleżanka nie bała się ze mną jeździć. Piłkę nożną pokochałem – można powiedzieć – od urodzenia, bo urodziłem się obok stadionu Widzewa. Jak każdy chłopiec, kopałem piłkę, próbowałem nawet zrobić z tego sposób na życie, ale okazało się, że jestem piłkarskim beztalenciem. Futbol to gwarantowane emocje,
każdy kibic w dniu meczu czuje ten dreszczyk,
żużel daje podobny, ale zawsze może spaść
deszcz i będzie po zawodach. A piłkarze grają nawet na śniegu.
Nie spodziewa się pan trudności w działalności na rzecz dwóch tak różnych klubów?
– Problem w przypadku obu klubów jest
ten sam – pieniądze, których jest za mało.
Duże i zasobne firmy mają swoich szefów
w Moskwie, Paryżu czy Hongkongu i dotrzeć
do nich nie sposób. Średnie i małe przedsiębiorstwa z kolei boleśnie odczuwają skutki kryzysu, tną wydatki, a przecież swoje muszą oddać państwu, więc na sport już im nie wystarcza.
Jakie są największe problemy łódzkiego
sportu – poza finansami?
– Łódź to jedyne duże miasto bez stadionu z prawdziwego zdarzenia, stadionu do
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jakiejkolwiek dyscypliny sportu. Piłkarskie
mamy, nawet dwa. Jeden jest w takim stanie,
że sami kibice przechrzcili go na „Estadio de
la Gruz”, drugi nadaje się najwyżej na II ligę,
a Widzew gra i nadal będzie grał – daj Boże
– w ekstraklasie.
Czy sądzi pan, że uda się przezwyciężyć
trudności?
– To zależy od władz miasta. Prezydent
Hanna Zdanowska obiecała budowę dwóch
nowoczesnych stadionów w Łodzi i myślę, że
słowa dotrzyma. Mam nadzieję, że jeszcze
w tej kadencji pani prezydent będę mógł oglądać mecze na obu nowych stadionach.
Czy pieniądze też uda się zdobyć?
– Przykro mi, że w Łodzi władze przeznaczają na sport wyczynowy o wiele mniej
pieniędzy niż w innych dużych miastach, bo
tylko z takimi możemy się porównywać.
Z roku na rok pieniędzy jest coraz mniej,
a miało być więcej. Z drugiej strony dobrze,
że władze w ogóle wspierają sport. Wierzę, że
pani prezydent nie daje więcej, bo nie ma. Nie
wiem natomiast dlaczego w Łodzi nikt nie
chce zrozumieć, że sport to prawdziwa promocja miasta, a nasz wydział promocji jest pełen urzędników wydających pieniądze na reklamy i ogłoszenia w polskich i anglojęzycznych mediach. Myślę, że gdyby choć połowę
tych pieniędzy wydawać na sport zamiast na
urzędniczą promocję, efekt byłby znacznie lepszy. To można sprawdzić, efekty promocyjne sportu są mierzalne.
Jak wygląda współżycie w jednej, utrzymywanej silną ręką rodzinie dwóch tak

różnych osób jak pan – biznesmen, filantrop,
miłośnik sportu i córka Joanna – polityk, poseł do Parlamentu Europejskiego?
– W firmie mówią o mnie, że Dzierżyński był przy mnie demokratą, a przenosi się to
także na życie rodzinne, więc nasze kontakty
z córką bywają – jakby to ująć – burzliwe. Joasia też ma charakter – pewnie trochę odziedziczyła po mnie. Wie czego chce i potrafi swojego zdania bronić, dlatego się spieramy. Ale
nie ma to wpływu na nasze relacje, moja córka doskonale wie, że zawsze może na mnie liczyć, cokolwiek by się nie wydarzyło zawsze
jej pomogę. I wiem, że ona mi także.
Mimo że córka jest w pełni samodzielna, to jednak spotykacie się państwo. O czym
wtedy rozmawiacie? Czy często są to tematy polityczne?
– Jesteśmy rodziną, to naturalne, że się
spotykamy, często rozmawiamy nie tylko o naszych prywatnych, rodzinnych sprawach.
O biznesie i polityce także. Jeśli chodzi o poglądy polityczne, to różnimy się znacznie, bo
moje są skrajnie prawicowe, chodzę na marsze Pamięci Żołnierzy Wyklętych i uważam,
że demokracja to nic dobrego. Córka natomiast jest liberalna i twierdzi, że demokracja
to jedyny ustrój gwarantujący poszanowanie
dla każdego, bez względu na jego poglądy.
A jak często i na jakim tle powstają różnice zdań? Swego czasu wydawało się, że bliska była panu Samoobrona, czego córka nie
bardzo chciała zaakceptować.
– Nigdy nie miałem nic wspólnego z Samoobroną, to jakieś nieporozumienie czy
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przekłamanie. Na przykładzie Andrzeja Leppera pokazywałem tylko, że ciężką pracą także można wejść na salony. Co prawda Andrzej
Lepper pogubił się na tych salonach, ale to
często się zdarza również ludziom wykształconym. Córka nie zgadzała się ze mną i nadal

wygodnie żyć. U nas, niestety, przeważają ci,
którzy idą do polityki, by się dorobić. A co
można dobrego powiedzieć o posłach, którzy co kadencję są w innej partii? To jakie oni
mają poglądy? Czyich interesów chcą bronić?
Nigdy nie należałem do żadnej partii i nale-

Mamy kryzys, ludzie tracą pracę, dochody, żyją
coraz gorzej, więc albo władza pokaże ludziom
światełko w tunelu, że kryzys minie i zaczną znów
godnie żyć, albo zjawią się jacyś „szaleńcy”
i naobiecują cudów, a ludzie w to uwierzą
się nie zgadza, twierdzi, że ten przykład to
skrajność. Pozostaniemy przy swoich zdaniach.
Jaka jest pana opinia o polskim życiu politycznym – opinia publiczna jest raczej
zniesmaczona aktualną sytuacją, a pan?
– Mamy takich polityków, jakich wybieramy. Skoro Polacy głosują w demokratycznych wyborach na takich, a nie innych ludzi,
to o co mają pretensje? Trzy kadencje byłem
w Łodzi radnym i zawsze swoje diety oddawałem na cele charytatywne, byłem jedynym,
który się ich zrzekł, a w radzie zasiadało kilku majętnych radnych. Na świecie ludzie decydują się na karierę polityczną, by coś zmieniać, mieć wpływ na kraj, a nie po to, by z niej

żeć nie będę, ale namówiłem córkę, by się zapisała. Kiedyś odziedziczy rodzinną firmę,
więc nie musi się dorabiać na polityce, a z jej
zacięciem do poprawiania świata i pomagania może wiele zmienić. Na lepsze.
Czy pana zdaniem w najbliższym czasie
coś się zmieni w tej materii, czy raczej skazani jesteśmy na lata kłótni i nic niewnoszących przepychanek?
– Wydaje mi się, że przesilenie jest nieuniknione. Mamy kryzys, ludzie tracą pracę,
dochody, żyją coraz gorzej, więc albo władza
pokaże ludziom światełko w tunelu, że kryzys minie i zaczną znów godnie żyć, albo zjawią się jacyś „szaleńcy” i naobiecują cudów,
a ludzie w to uwierzą.

Czy odczuwa pan wpływ chaosu w polityce na możliwości rozwoju przedsiębiorczości i sprawność biznesową polskich firm?
– Oczywiście, że tak. Dziś w Polsce małe
i średnie firmy mają znacznie gorsze warunki niż zagraniczne, które w efekcie inwestują
niewiele, a dostają mnóstwo. Doszliśmy do
tego, że przedsiębiorca, który – jak to się mówi
– prowadził interesy za Piłsudskiego, przed
wojną i po wojnie, najlepiej miał za Gierka.
Dlaczego? Bo Gierek wydał zarządzenie, że
donosami się nie zajmuje. A teraz wystarczy,
że jakiś anonim przyjdzie do jakiegokolwiek
urzędu i zaraz jest kontrola. Nie żebym obawiał się kontroli, przeciwnie, ale taka kontrola
paraliżuje pracę firmy. Dlaczego nie ma w Polsce prawa, by autor anonimu się podpisywał
i w razie oszczerstw odpowiadał za swoje
kłamstwa? Wtedy zamiast kontrolerami
przedsiębiorca zająłby się rozwijaniem firmy,
co miałoby zdecydowanie lepszy wpływ na
rozwój gospodarczy.
Czego pan oczekuje – jako właściciel znakomicie prosperującego przedsiębiorstwa
– od polskich polityków, począwszy od samorządu aż po władze centralne i sejm?
– Oczekuję uproszczenia systemu podatkowego i obniżenia kosztów ZUS-u. Tyle,
z resztą sobie poradzę. Polak potrafi, niech
państwo mu tylko nie przeszkadza.
Rozmawiała Zofia Suska
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Punkt zwrotny
Przemysł, ten sektor, w którym najszybciej rośnie produktywność, który ciągnie
za sobą swoje otoczenie w drodze na światowe rynki, powinien być naszym oczkiem
w głowie – powiedział portalowi wnp.pl wicepremier, minister gospodarki Janusz
Piechociński. – Tych odpowiedzialnych za politykę gospodarczą i za obsługę
gospodarki, ale też tych, którzy są solą polskiej przedsiębiorczości,
samych przedsiębiorców, pracowników i menedżerów

Cezary Rybski
ięcej wzrostu – jak to osiągnąć? W czasie wielkiego światowego kryzysu i niepewności
zastanawiamy się, czy podjęte
działania w przestrzeni międzynarodowej
i krajowej są właściwe. Nie do końca znajdujemy jeszcze odpowiedzi na pytanie, czy
zwiększony interwencjonizm państw i międzynarodowych instytucji ﬁnansowych, zmiana modelu światowej gospodarki są skuteczne.
Czy jesteśmy już po największym załamaniu,
czy też ten świat niestabilności i kryzysu będzie nadal wpływał także na te części gospodarki, których kościec wydaje się zdrowy
i tak jak gospodarka polska oparł się kryzysowi. Dialog między polityką, a życiem gospodarczym jest w tej złożonej sytuacji niezbędny. Jestem tym wicepremierem i ministrem gospodarki, który do takiego dialogu
zachęca, a wręcz wymusza na środowiskach,
by z otwartością wychodziły naprzeciw polskiej przedsiębiorczości – powiedział minister
Piechociński.
To dialog szczególnie ważny w czasie,
w którym szukamy nowych bodźców wzrostu. Wydaje się bowiem, że wyczerpały się te
elementy naszych przewag konkurencyjnych,
te czynniki naszego wzrostu, które zweryfikował pozytywnie czas wielkiej gospodarczej
niepewności.

W
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Nie tylko z punktu widzenia spowolnienia, ale i w kontekście tego, co dzieje się na rynku pracy, czy wobec poszukiwań nowych rynków zbytu pytamy samych siebie, jak dokonać koniecznej restrukturyzacji. Co ma być nowym motorem wzrostu? Jak zapewnić polskiej gospodarce dostępną i pewną energię?
Jak zapewnić dobre kadry dla polskiej przedsiębiorczości? Wreszcie – jak poprawić otoczenie biznesu? I niech nas tu żółta koszulka europejskiego lidera wzrostu nie satysfakcjonuje, bo w rankingu Banku Światowe-

europejskie gospodarki północy, gospodarki przemysłowe skuteczniej oparły się kryzysowi. I nasz gospodarczy sukces nie bierze się
tylko z więzi z drugą proeksportową gospodarką świata – gospodarką niemiecką – lecz
także z tego, że posiadamy przemysł – ten tradycyjny, ale i ten najnowszej generacji.

Umiarkowany optymizm
Z analizy polskich agencji zatrudnienia
wynika, iż chęć do zwiększania liczby miejsc
pracy będzie się w Polsce zwiększać – uwa-

Widzieliśmy, że europejskie gospodarki północy,
gospodarki przemysłowe skuteczniej oparły się
kryzysowi. I nasz gospodarczy sukces nie
bierze się tylko z więzi z drugą proeksportową
gospodarką świata – gospodarką niemiecką
– lecz także z tego, że posiadamy przemysł
– ten tradycyjny, ale i ten najnowszej generacji
go, dotyczącym jakości otoczenia biznesu,
awansowaliśmy dopiero na 50. pozycję. Jest
nadal sporo do zrobienia.
– Szukając nowych czynników wzrostu –
kontynuuje wicepremier Piechociński – pytamy też, jaka powinna być docelowa struktura polskiej gospodarki. Widzieliśmy, że

ża portal forbes.pl: – Minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz
uważa, że na rynek pracy wpłynie sytuacja
w Niemczech. Podczas konferencji prasowej
z udziałem premiera Donalda Tuska minister
wskazał na lepsze wskaźniki gospodarcze dotyczące przedsiębiorczości z rynku niemiec-
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kiego. U naszych zachodnich sąsiadów było
w roku ubiegłym najmniej bankructw od roku
2000. Do tego dochodzą analizy polskich
agencji zatrudnienia, które pokazują w ostatnim czasie, że chęć do przyjmowania nowych
pracowników będzie się zwiększać. Również
dane o produkcji gospodarczej i o konsumpcji dają jakieś pole do umiarkowanego
optymizmu.
Wśród czynników, które mogą wpływać
na utrzymanie miejsc pracy i tworzenie nowych, Kosiniak-Kamysz wymienił m.in. pomoc dla pracodawców z Funduszu Pracy oraz
reformę Kodeksu pracy. – Do tego dochodzi
– powiedział – cały proces Inwestycji Polskich
i gwarancji kredytowych czy poręczeń, realizowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.
– Prognozy Komisji Europejskiej odnośnie deficytu sektora finansów publicznych
otwierają Polsce drogę do zdjęcia procedury nadmiernego deficytu w 2013 roku – uważa Ludwik Kotecki, główny ekonomista i radca generalny w Ministerstwie Finansów
Jego zdaniem, prognozy KE odnośnie
produktu krajowego brutto w Polsce są bardzo ostrożne, może nawet pesymistyczne (1,2
proc. rok do roku). Co jednak ważne, nawet
w tych warunkach deficyt sektora finansów
publicznych pozostaje blisko 3 proc. PKB. Deficyt budżetu po kwietniu ma wynieść 30,052
mld zł, czyli 84,5 proc. rocznego planu – wy-

nika z harmonogramu dochodów i wydatków
resortu finansów. Później deficyt ma się obniżać, by po sierpniu wynieść 21,182 mld zł,
czyli 59,6 proc. rocznego planu.

Odbicie już się zaczęło
Największym optymistą w sprawie przyszłości naszej gospodarki jest prezes Narodowego Banku Polskiego Marek Belka. – Odbicie w polskiej gospodarce prawdopodobnie się już zaczęło – powiedział w rozmowie
z agencją Bloomberg – a w tym roku wzrost
PKB powinien wynieść 2 proc. Prawdopodobnie już teraz jesteśmy w fazie stopniowego,
podkreślam stopniowego, odbicia.
– Moim zdaniem najgorsze już za nami.
Według moich prognoz w tym roku tempo
wzrostu polskiej gospodarki wyniesie około
2 proc., jednak mogę się mile rozczarować –
dodał.
Prezes NBP odmówił odpowiedzi na
pytanie, czy w Polsce dojdzie do dalszych cięć
stóp procentowych. Powiedział, że w tym roku
inflacja średnioroczna powinna wynieść około 1,5 proc. – W ogóle nie jesteśmy zaniepokojeni inflacją, choć oczywiście powodem do
zmartwień jest niski wzrost gospodarczy – powiedział Belka.
Agencja Fitch podwyższyła perspektywę
ratingu Polski do „pozytywnej” i potwierdziła ocenę wiarygodności kredytowej kraju na
poziomie „A minus”. Belka powiedział, że ma

nadzieję, iż inne agencje ratingowe podążą
w ślad za Fitchem i podwyższą oceny Polski.
Podobne wnioski płyną z raportu Narodowego Banku Polskiego. Jest szansa na poprawę sytuacji gospodarczej w drugiej połowie tego roku – twierdzą jego autorzy. Coraz
więcej ekspertów spodziewa się, że polska gospodarka zbliża się do punktu zwrotnego.
Raport przygotowany przez Instytut Ekonomiczny NBP wskazuje, że w drugim kwartale koniunktura może się jeszcze trochę
osłabić. Przedsiębiorcy, którzy odpowiedzieli na ankietę przesłaną przez ekspertów, spodziewają się jednak poprawy sytuacji w ciągu
kilku miesięcy – do największych optymistów
należą eksporterzy. Pogorszyły się natomiast
prognozy sprzedaży na rynku krajowym. Na
początku roku złe nastroje odnotowano też
w branży budowlanej, gdzie wiele firm miało problem z terminową spłatą kredytów.
Prof. Marek Belka wypowiedział się też
dla „Wall Street Journal”. Jego zdaniem, nie
powinniśmy się spieszyć z wejściem do strefy euro. Ostatnie zmiany w jej funkcjonowaniu wzmocniły wspólną walutę, ale Polacy
muszą pamiętać, że przede wszystkim trzeba przygotować naszą gospodarkę do działania w bardzo konkurencyjnych warunkach.
Nasz kraj można porównać z Hiszpanią
sprzed kilku lat. Musimy uniknąć błędów, które zostały przez nią popełnione.
I
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Kredyt dla przedsiębiorstwa
Przedsiębiorcy raczej nie powinni liczyć na przełomowe zmiany w dostępie
do kredytowania w roku 2013 – wszystko wskazuje na to, że uzyskanie kredytu
będzie tak samo skomplikowane, jak przed rokiem. Najwięcej trudności w pozyskaniu
ﬁnansowania będą miały ﬁrmy z branż uznawanych za ryzykowne, jak budowlanka
czy turystyka, oraz najmniejsze podmioty, mające problem z odpowiednim
zabezpieczeniem kredytowania. Pytanie, jak na dostępności kredytów, a tym
samym potencjalnym wzroście ich liczby i wartości, odbije się wprowadzona
1 stycznia możliwość zaciągnięcia ﬁnansowania pod zwrot VAT?
Nie gorzej niż w roku 2012
Na tle innych państw, polski sektor bankowy uznać należy za dość stabilny. Banki dysponują sporym kapitałem, więc nie powinny
mieć one problemu z jednoczesnym spełnieniem ciążących na nich wymogów kapitałowych oraz rozwojem akcji kredytowej.
Zgodnie z ostrożnymi szacunkami, poziom
wzrostu obszaru kredytów utrzymać się ma
w 2013 roku na analogicznym do roku poprzedniego poziomie, czyli w granicach 5 proc.
w stosunku rokrocznym. Pytanie tylko, na ile
banki będą chętne na udzielenie finansowania. Z jego otrzymaniem oczywiście nie powinny mieć problemu największe i najdynamiczniej rozwijające się przedsiębiorstwa,
o ile nie pochodzą one z branży szczególnie
naznaczonej podwyższonym poziomem ryzyka kredytowego, jak deweloperka, budownictwo czy biznes turystyczny. Nieco inaczej
sprawa wygląda jednak w przypadku małych
i średnich przedsiębiorstw, które na zbytek łaski banków nie mogły jednak narzekać także
w roku 2012. Najmniej przychylnie rozpatrywane będą wnioski kredytowe mikroprzedsiębiorstw, a to z racji ich najczęściej
krótkiej obecności na rynku (również w systemach bankowych), a także braku możliwości
zabezpieczenia długu chociażby majątkiem
firmy. Niemniej jednak zdarzają się przypadki,
w których bank nie pobiera prowizji za rozpatrzenie wniosku, co umożliwi bezkosztową
kontrolę zdolności oraz pozwala na zabezpieczenie finansowania wyłącznie ubezpieczeniem.
Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
skorzystać mogą także z pozadotacyjnego
wsparcia w ramach inicjatywy JEREMIE
(ang. Joint European Resources for Microto-Medium Enterprises). Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach
Regionalnych Programów Operacyjnych na
lata 2007–2013 pozwoli im na skorzystanie
z oferty niskooprocentowanych kredytów i pożyczek, czy choćby poręczeń, które wpłyną na
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wyliczany stopień ryzyka w przypadku finansowania ze źródeł tradycyjnych.

Kredyt pod zwrot VAT
Nieco inne podejście do kredytowania zapewnić może także wprowadzona od 1 stycznia tego roku ustawa z 16 listopada 2012 r.
o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz.U. z 2012 r., poz.
1342), która przewiduje: „W przypadku złożenia przez podatnika upoważnienia organu
podatkowego na podstawie przepisów o podatku od towarów i usług, zwrot podatku wraz
z oprocentowaniem może być przekazany,
w całości lub w części, na wskazany rachunek banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, jako zabezpieczenie
kredytu udzielanego przez ten bank lub
przez tę kasę, jeżeli w dniu złożenia deklaracji wykazującej zwrot podatku, w stosunku do
podatnika nie jest prowadzone postępowanie mające na celu ustalenie lub określenie wysokości zobowiązań podatkowych.”
W związku z tym, zwrot nadwyżki VAT
posłużyć może jako zabezpieczenie zaciągniętego kredytu, a przez to kredyty tego typu
mogą okazać się korzystniejsze od dotychczasowych rozwiązań finansujących. Nowe
przepisy nie są jednak pozbawione niejasności, ponieważ nierozsądzoną dotychczas kwestią pozostaje to, czy zabezpieczeniem jest samo roszczenie zwrotu czy kon-

kretna, przekazana na rachunek banku lub
SKOK-u kwota pieniężna. Zastrzeżenia budzi także forma wykorzystania już przelanych
na odpowiedni rachunek środków – tj. czy
będą one zatrzymane w ramach zabezpieczenia i zwrócone przedsiębiorstwu po upływie okresu kredytowania w przypadku, gdy
spłata kredytu dokonywana była z należytą
starannością, czy też przekazane środki wykorzystane zostaną jako płatność częściowa/całkowita zaciągniętego zobowiązania.
Niezależnie od tego finansowanie tego typu
posłużyć może jako „pomostowy” zastrzyk
dodatkowych środków, jednak najważniejsze
jest to, jak na tego typu regulacje zareagują
same banki. Czy będą one w stanie poradzić
sobie z niejasnymi zapisami? Jak faktycznie
wyglądał będzie nowy produkt kredytowy
i czy będzie on korzystniejszy od innych form
pozyskania finansowania? Pytania te znajdą odpowiedź najpewniej w okresie pierwszego kwartału tego roku.

Portal Skarbiec.Biz
– największy, niezależny serwis
o prawie, finansowaniu i gospodarce.
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Stop wyłudzeniom VAT
Ministerstwo Finansów zdecydowało się na przełomowy krok, zamierzając
wprowadzić solidarną odpowiedzialność nabywcy i dostawcy za zaległości
podatkowe, wynikające z niewpłacenia w terminie podatku. Trwają właśnie prace nad
zmianą ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa
est to już kolejny środek walki z oszustami, bowiem już wcześniej Ministerstwo Finansów podjęło działania
w kierunku wprowadzenia tzw. odwróconego VAT w obrocie prętami stalowymi wykorzystywanymi w budownictwie. Mechanizm odwróconego VAT już funkcjonuje
w Polsce w obrocie złomem oraz uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Polega on na tym, że podatek płaci i odprowadza
do Urzędu Skarbowego nabywca, a nie
sprzedawca.

J

Definicja
Odpowiedzialność solidarna dłużników to instytucja uregulowana w Kodeksie
Cywilnym. Zgodnie z art. 366 kilku dłużników może być zobowiązanych w ten sposób, że wierzyciel (tutaj Urząd Skarbowy)
może żądać całości lub części świadczenia
od wszystkich dłużników łącznie (czyli od
dostawcy i od nabywcy), lub od każdego
z osobna, a zaspokojenie wierzyciela przez
któregokolwiek z dłużników zwalnia pozostałych.
Z istoty odpowiedzialności solidarnej
dłużników wynika, iż nabywcy, który ureguluje zaległości podatkowe wynikające z niewpłacenia w terminie podatku, będzie przysługiwało roszczenie regresowe w stosunku
do dostawcy.
Zgodnie z projektowanymi zmianami, nabywca będzie solidarnie odpowiedzialny
wraz z dostawcą za zaległości podatkowe wynikające z niewpłacenia na rachunek Urzędu
Skarbowego w terminie podatku, w części proporcjonalnie przypadającej na dostawę tych
towarów. Odpowiedzialność powstanie wówczas, gdy nabywca wiedział lub miał uzasadnione podstawy do tego, aby przypuszczać, że cała kwota podatku lub jej część nie
została lub nie zostanie wpłacona na rachunek Urzędu Skarbowego.

Kogo obejmie?
Zgodnie z pierwotną wersją projektu
ustawy odpowiedzialnością taką miał być objęty każdy podatnik w rozumieniu art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług, tzn.: osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające
osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospo-

darczą. Jednak z uwagi na protesty zgłaszane w trakcie konsultacji społecznych, Ministerstwo Finansów wycofało się z tego zapewniając, że małe przedsiębiorstwa będą
z tych regulacji wyłączone a przepisy zostaną w tym zakresie doprecyzowane.
Należy się zgodzić co do tego, że odpowiedzialnością solidarną powinny być objęte tylko duże przedsiębiorstwa, zajmujące się
profesjonalnym obrotem towarów określonego rodzaju, które kupują je w celu dalszej
odsprzedaży. Nasuwa się tutaj wniosek, że
mimo wszystko Państwo będzie w takim razie dozwalało, albo raczej przymykało oko na
wyłudzenia dokonywane przez drobnych
przedsiębiorców. Jednak w tym przypadku wydaje się, że to ograniczenie jest zasadne. Przepisy o charakterze generalnym mogłyby
przynieść więcej szkód niż pożytków. Godziłoby to także w uczciwych przedsiębiorców.
Nie może być bowiem tak, że mikroprzedsiębiorca dokonujący zakupu paliwa na stacji benzynowej, skuszony niską jego ceną, będzie mógł być pociągnięty do odpowiedzialności za ewentualne zaległości podatkowe
sprzedawcy. Byłoby to sprzeczne z sensem
zmian, których głównym celem ma być walka z oszustwami na szeroką skalę i ochrona
przedsiębiorców przed nieuczciwą konkurencją.

Wąski katalog towarów
Niniejsze przepisy mają obowiązywać już
od 1 lipca 2013 roku i będą obejmowały hurtowy obrót następującymi towarami: wyroby płaskie walcowane na gorąco ze stali niestopowej; wyroby płaskie walcowane na
zimno ze stali niestopowej; wyroby płaskie
walcowane ze stali niestopowej, platerowane, powlekane lub pokrywane; pręty walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych
kręgach, ze stali niestopowej; pozostałe pręty ze stali, nieobrobione więcej niż kute, na gorąco walcowane, ciągnione lub wyciskane,
włączając te, które po walcowaniu zostały
skręcone; kształtowniki otwarte, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, ze stali niestopowej; benzyny silnikowe, oleje napędowe, gazy przeznaczone do napędu silników
spalinowych – w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym; oleje opałowe oraz oleje

smarowe – w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym; złoto nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku.
Czy katalog produktów wrażliwych, jak
je Ministerstwo nazywa, jest wystarczający?
Nie ulega wątpliwości, że wyłudzenia VAT dotyczą nie tylko towarów wymienionych w projekcie ustawy. Jest wiele innych towarów
o równie wysokim ryzyku wyłudzeń i wysokiej wartości transakcji, których handel odbywa się także na olbrzymią skalę i kupowanych zazwyczaj w celu dalszej odsprzedaży.
Należą do nich np.: węgiel, zboża, cukier czy
nawet elektronika. Wydaje się, że ograniczanie tej regulacji do trzech branż: wyrobów stalowych, paliwa i złota, może być nadmierną
ostrożnością.
W przypadku mechanizmu odwróconego VAT zasadne jest wprowadzanie go
w poszczególnych rynkach wyizolowanych,
tam gdzie dochodzi do największych wyłudzeń, np.: pręty zbrojeniowe, złom. Wprowadzenie tego mechanizmu wymaga zgody
Komisji Europejskiej i jest bardzo czasochłonne. Natomiast w przypadku solidarnej
odpowiedzialności regulacje mogą i powinny mieć zakres generalny, obejmujący obrót
wszystkimi towarami, uzależniony jedynie od
skali tego obrotu i podmiotów w nim uczestniczących.
Mimo licznych zagrożeń i niedoprecyzowanych jeszcze zapisów, inicjatywę podjętą
przez Ministerstwo Finansów należy ocenić
pozytywnie. Jest nadzieja, że ograniczone zostaną patologie, które trawią poszczególne
branże. Oszuści, którzy wyłudzenia VAT wykorzystują do obniżania cen poszczególnych towarów, godzą w uczciwych przedsiębiorców, eliminując tym samym zdrową konkurencję. Podejmowanie takich środków jest
zatem niezbędne.

Kancelaria Prawna Skarbiec,
specjalizuje się w kompleksowej
obsłudze prawnej podmiotów
gospodarczych
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Europa – USA: zróżnicowanie
trendów sektorowych
W raporcie sektorowym Euler Hermes, wiodący ubezpieczyciel należności, analizuje
kontrastujące tendencje widoczne w sektorach globalnych w pierwszym kwartale
2013 roku. Większość branż przeżywa dekoniunkturę w Europie Zachodniej,
podczas gdy w Stanach Zjednoczonych radzą one sobie lepiej
óżnice regionalne nadal się pogłębiają, szczególnie między Europą
a Stanami Zjednoczonymi. W USA
w 2012 roku odnotowano znaczące odbicie produkcji o 4,2 proc., a w Unii Europejskiej spadek o 2,2 proc., nie mówiąc już
o szczególnie widocznym obniżeniu o 2,5
proc. w samej streﬁe euro – mówi Ludovic
Subran, główny ekonomista Grupy Euler Hermes.
Wskaźniki aktywności gospodarczej dla
czterech największych państw strefy euro
wykazują tendencję spadkową, obniżając się
o 0,8 proc. w Niemczech, 2,7 proc. we Francji, 6,7 proc. we Włoszech i 6,4 proc. w Hiszpanii. Przepaść między USA a Europą wynika
częściowo z różnic strukturalnych w dziedzinie
konkurencyjności; w krótkim terminie zaś odzwierciedla różnicę dynamiki popytu krajowego, który w Europie wszedł właśnie w okres
trwałej obniżki, a także zróżnicowanie międzynarodowych strategii w kluczowych sektorach gospodarki. – Najlepszym tego przykładem jest branża motoryzacyjna – wyjaśnia
Nicolas Delzant, prezes zarządu Euler Hermes France – W 2012 roku sprzedaż w USA
wzrosła o 13 proc., a w Europie bardzo gwał-
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townie spadła o 8 proc. w ujęciu ogólnym i
o 14 proc. w samej Francji.
W Polsce w lutym produkcja sprzedana
przemysłu spadła o 2,4 proc. (dane za GUS).
Wiąże się to nie tylko z wyhamowaniem popytu wewnętrznego (spadek o 1,3 proc. r/r), ale
także dynamiki eksportu (spadek o 0,8 proc.
r/r), podobnie było także z trzecim potencjalnym czynnikiem wzrostu – inwestycjami (nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw spadły
w 2012 roku o 0,9 proc.). – Widać więc wyraźnie, iż nasza gospodarka – jej produkcja
przemysłowa – podąża w ślad za sytuacją na
głównych rynkach eksportowych. Wydaje się,
iż polscy eksporterzy napotkali już na barierę
popytu i nawet konkurencja cenowa z lokalnymi dostawcami dzięki korzystnej relacji
kursowej własnej waluty nie jest już w stanie
wygenerować dodatkowych obrotów. Miejmy
nadzieje, iż tak jak obecnie antycypujemy
w trudnej sytuacji, tak również skorzystamy na
poprawie, jaka miejmy nadzieję nastąpi. Nic
nie wskazuje na to, aby bez impulsu z zewnątrz,
sytuacja w Polsce miała się poprawić – stwierdza Tomasz Starus, dyrektor Biura Oceny Ryzyka i główny analityk w Towarzystwie Ubezpieczeń Euler Hermes z Grupy Allianz.

Przemysł europejski
w trendzie spadkowym
Odporność wykazywana przez niektóre
sektory nie kompensuje trudności przeżywanych przez główne gałęzie gospodarki, które są zbyt uzależnione od dotkniętych kryzysem rynków europejskich. – Mimo że globalny przemysł motoryzacyjny powrócił już
na ścieżkę wzrostu, rynek europejski kurczy
się już piąty rok z kolei – odnotowano tu spadek o 8 proc., czyli 12,5 mln sprzedanych samochodów. W tym trudnym środowisku,
przechodzącym obecnie dogłębną restrukturyzację, prognozy na rok 2013 są dalekie od
optymistycznych. Przewiduje się, że rynek
skurczy się o kolejne 3–5 proc.
Efektem spadku sprzedaży na rynku europejskim jest mniejsza o 5,9 proc. produkcja sprzedana polskich firm produkujących
pojazdy samochodowe, przyczepy i naczepy
(dane luty r/r za GUS), a według danych rynkowych podsumowujących łącznie produkcję samochodów oraz części motoryzacyjnych
– wartość ich eksportu spadła w 2012 roku
łącznie o 8 proc. (za automotivesuppliers).
Przy czym eksport pojazdów samochodowych
spadł o ponad 22 proc., podczas gdy eksport
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części rósł – w wolniejszym tempie, ale wciąż
dodatnim (o ponad 2 proc.) – mówi główny
analityk Towarzystwa Ubezpieczeń Euler
Hermes.
Sektor budowlany nadal cierpi z powodu braku inwestorów. Mimo bardzo niskich stóp procentowych, w porównaniu
z 2011 rokiem rynek skurczył się o 5,3 proc.
W Hiszpanii sektor nowego budownictwa
mieszkaniowego zmniejszył się na koniec
2012 roku do 50 tys. sztuk, co stanowi około 6,5 proc. jego rekordowej wielkości sprzed
kryzysu (800 tys. mieszkań). Prognozy pogorszyły się także w przypadku Francji
i Włoch – we Francji na 2013 rok planuje się
budowę około 300 tys. nowych mieszkań,
podczas gdy roczne zapotrzebowanie wynosi
500 tys. Wskaźnik aktywności gospodarczej
spada również w wielu krajach Europy
wschodniej.
– Produkcja budowlano-montażowa
hamuje już w tempie dwucyfrowym w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego
roku (- 11,9 proc. w lutym za GUS). Spadek
następuje nie tylko w efekcie wyhamowania
prac infrastrukturalnych, ale także w budownictwie mieszkaniowym – oprócz zakończenia programu wspierającego zakup
mieszkań przez młode rodziny, wpływ na to
miał także wysyp inwestycji w pierwszej połowie ubiegłego roku, z rozpoczęciem których
deweloperzy spieszyli się, aby zdążyć przed
zmianami w prawie. Najniższa od 2006
roku ilość rozpoczynanych inwestycji mieszkaniowych wynika z niełatwej sytuacji wielu
deweloperów, nie mogących poprawić swojej bieżącej płynności sprzedażą posiadanych
gruntów czy mieszkań, na które popyt i ceny
spadły. Chyba po raz pierwszy w historii ilość
niesprzedanych mieszkań jest wyższa w Polsce niż w Hiszpanii – kraju, gdzie bańka
mieszkaniowa (a nawet szerzej patrząc – generalnie budowlana) była jednym z głównych
przyczyn krachu – mówi Tomasz Starus, Dyrektor Biura Oceny Ryzyka i Główny Analityk w Towarzystwie Ubezpieczeń Euler Hermes.

Internacjonalizacja
Niektóre sektory europejskiej gospodarki skorzystały na światowym wzroście gospodarczym dzięki internacjonalizacji – należą do nich przemysł lotniczy, producenci
części samochodowych oraz sektor chemiczny.
Przemysł lotniczy, który ominął kryzys lokalny, obecnie korzysta z silnego popytu, co
widać na przykładzie portfela zamówień,
obejmującego kolejne 8 lat. Doskonałym
przykładem są tu wyniki Airbusa, który w 2012
roku przyjął 833 zamówienia po ich rekordowej liczbie (1203) w 2011 roku.
Producenci części samochodowych
pierwszego szczebla wprawdzie musieli dostosować strukturę produkcyjną do spadku
liczby samochodów sprzedawanych w Eu-

ropie, ale – głównie dzięki inwestycjom we
wschodzących gospodarkach azjatyckich
i w Ameryce Północnej – skorzystali na 4-procentowym wzroście globalnego rynku samochodowego, który ma trwać dalej również
w roku 2013.
– Polscy producenci są w stanie generalnie
utrzymać poziom produkcji pomimo spadku produkcji w Europie wyrobów końcowych
– samochodów, ponieważ są w stanie konkurować z dotychczasowymi, lokalnymi dostawcami, przejmując w większym stopniu ich
zamówienia, tak jak to miało już miejsce
w 2009 roku – uważa Tomasz Starus.
Sektor chemiczny zrekompensował sobie
2,5-procentowy spadek wolumenu sprzedaży w Europie, dostosowując procesy produkcyjne i wprowadzając podwyżki cen, sięgające średnio 2,7 proc. w ciągu roku, wsparte daleko posuniętą specjalizacją i ofertą
produktów o większej wartości dodanej. Sektor ten skorzystał również ze wzrostu na rynkach azjatyckich i południowoamerykańskich.

Stabilny poziom
Branża rolno-spożywcza utrzymuje się
na stosunkowo stabilnym poziomie w gospodarkach dojrzałych, mimo ekspozycji na
zmiany cen surowców. Na poziomie globalnym produkcja w 2012 roku zwiększyła
się o około 3 proc., szczególnie dzięki zmianom konsumpcji w gospodarkach wschodzących, co wiąże się z rozwojem klasy średniej.
Analogicznie, globalny wzrost branży
farmaceutycznej ustabilizował się na poziomie 4–5 proc. dzięki silnym czynnikom
wspierającym, takim jak rosnący popyt ze strony wschodzącej klasy średniej, ale także
dzięki większemu popytowi na rynkach rozwiniętych z uwagi na dłuższą przewidywaną
długość życia, która wiąże się z postępem
w zakresie technologii medycznych.

Sektor produkcyjny w USA
W Stanach Zjednoczonych poprawa na
rynku motoryzacyjnym trwa od 2010 roku,
a dodatkowo potwierdził ją wzrost sprzeda-

ży o 13 proc. do 15 mln samochodów w 2012
roku. W roku 2013 rynek powinien wzrosnąć
o dalsze 5–6 proc., oczekuje się jednak, że nie
wróci do poziomu rocznej sprzedaży sprzed
kryzysu (między 16,5 a 17,5 mln sprzedanych
aut). Tak silne odbicie jest z korzyścią również
dla sektora części samochodowych i stalowego – wzrost produkcji stali w USA wyniósł
w 2012 roku 2,5 proc., a wzrost globalny zaledwie 1,2 proc.
Sektor chemiczny, który już i tak odnotowywał tendencję zwyżkową dzięki poprawie w sektorze motoryzacyjnym, korzysta na
tańszej energii dzięki zwiększonemu zużyciu
gazu ziemnego. W znacznym stopniu wspiera to konkurencyjność amerykańskiego sektora petrochemicznego, jako że etylen produkowany w Europie z nafty jest o 50 proc.
droższy niż produkowany w USA z gazu
ziemnego.
Jeśli chodzi o sektor lotniczy, dzięki silnemu popytowi globalnemu prognozy dla
Boeinga są równie dobre, jak dla jego europejskiego konkurenta. Boeing odzyskał wiodącą pozycję w sektorze w 2012 roku, produkując i sprzedając więcej samolotów niż Airbus; w 2012 roku produkcja zwiększyła się
o ponad 25 proc. do 601 samolotów, zaś liczba zamówień netto o około 50 proc. do 1203
samolotów.

Jedyny dysonans
Poprawa w sektorze budowlanym pozostaje chwiejna, a wolumen produkcji jest
nadal bardzo niski. Liczba domów na sprzedaż spadła do akceptowalnego poziomu
1,6 mln w porównaniu z 3,2 mln w środku kryzysu, ceny nieruchomości nieco wzrosły, a liczba nowych inwestycji również zaczyna rosnąć.
Niemniej jednak wskaźnik niespłaconych
kredytów hipotecznych utrzymuje się na poziomie wyższym niż przed kryzysem, jasno pokazując, że słabe punkty rynku nieruchomości nie zostały jeszcze całkowicie wyeliminowane.
Analiza Euler Hermes
– firmy ubezpieczającej transakcje,
dostarczającej raporty handlowe
i odzyskującej należności

Źródło: Euler Hermes. Dane: Sektor lotniczy: wzrost liczby gotowych samolotów w Airbus i Boeing;
sektor chemiczny – zmiana w sprzedaży. Sektor rolno-spożywczy – zmiana w produkcji. Sektor stalowy
– zmiana w produkcji. Sektor budowlany – zmiana w działalności budowlanej. Sektor motoryzacyjny
– zmiana liczby sprzedanych nowych samochodów osobowych.
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Nowa etykieta
efektywnie energetyczna
1 lutego bieżącego roku weszła w życie ustawa z dnia 14 września 2012 roku
o obowiązkach w zakresie informowania o zużyciu energii przez produkty
wykorzystujące energię. Ustawa określa szczegółowe obowiązki dystrybutorów
i dostawców sprzętu w zakresie informowania konsumentów o zużyciu
energii przez poszczególne produkty
Cezary Tomasz Szyjko
mniejszanie zużycia energii to ważne wyzwanie, przed którym stoi europejski rynek. Obecnie główny
akcent polityki unijnej położony
jest na sprawy klimatyczne. Tymczasem efektywność energetyczna to równie ważny temat.
Unia Europejska wprowadziła nowy system
znakowania urządzeń zużywających energię.
Dzięki niemu konsumentom łatwiej będzie korzystać z efektywnych energetycznie produktów, co wpłynie na obniżenie rachunków
za energię. Nowe etykiety podniosą konkurencyjność przemysłu europejskiego i zmniejszą uzależnienie od zewnętrznych dostaw surowców energetycznych.

Z

Etykieta prawdę powie
Etykiety energetyczne to element współczesnych instrumentów chroniących środowisko, wiele mówiący o wpływie danego
produktu na środowisko naturalne. Opisują
one zużycie wody i energii elektrycznej przez
dane urządzenie, zanieczyszczenie środowiska w czasie produkcji i późniejszego rozkładu.
Pozwalają konsumentom zorientować się
w oferowanych na rynku produktach, a także porównać je z wyrobami innych producentów. Ponieważ kupujący mają możliwość
zapoznania się z danymi dotyczącymi ochrony środowiska, mogą wybrać produkt mniej
szkodliwy. Dzięki temu oraz prawidłowemu
użytkowaniu znacznie zmniejsza się szkodliwy wpływ urządzeń gospodarstwa domowego
na środowisko.
Już unijna dyrektywa 2006/95/WE wprowadziła obowiązek umieszczania na sprzęcie elektrycznym podstawowych informacji,
których znajomość i przestrzeganie umożliwią jego bezpiecznie i zgodne z przeznaczeniem użytkowanie przez konsumenta.
Na sprzęcie elektrycznym domowego użytku musi znajdować się także symbol CE, który umieszcza producent lub jego upoważniony przedstawiciel, tym samym potwierdzając zgodność sprzętu z normami euro-

40 Fakty

pejskimi i krajowym rozporządzeniem ministra gospodarki z 21 sierpnia 2007 roku.
Sprzęt elektryczny może również być oznakowany znakiem ENEC, którego obecność
na wyrobie jest świadectwem, że został on pozytywnie oceniony przez organizację uznawaną przez wszystkie kraje europejskie i jest
zgodny z normami europejskimi EN. Wyrób
taki nie wymaga potwierdzenia zgodności
przez inne organizacje i oznacza wysoką jakość bezpieczeństwa rozpoznawalną w całej Europie.

Zmiany nowej ustawy
Nowe przepisy rozszerzą zakres urządzeń
objętych wymaganiami etykietowania na

wszystkie wyroby wykorzystujące energię.
Ustawa o obowiązkach w zakresie informowania o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię z autopoprawką jest
wypełnieniem postanowień dyrektywy
2010/30/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 maja 2010 roku w sprawie wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie, zużycia energii oraz innych zasobów przez produkty
związane z energią. Ustawa określa szczegółowe obowiązki dystrybutorów i dostawców sprzętu w zakresie informowania konsumentów o zużyciu energii przez poszczególne produkty. Takie dane będą zobowiązani
zamieszczać nie tylko na etykiecie, ale rów-
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nież w materiałach promujących dane produkty.
Ustawa wprowadza także nowy, bardziej
przejrzysty wzór etykiety. Wśród informacji,
które można odczytać z takiej etykiety, są między innymi: nazwa producenta (w przypadku importu również importera) lub znak firmowy, oznaczenie typu lub modelu, klasa
efektywności energetycznej określona na
podstawie wartości wskaźnika efektywności
energetycznej, roczne zużycie energii elektrycznej w kWh/rok oraz poziom hałasu w dB.
Znajdą się w niej m.in. piktogramy podkreślające parametry wydajności i cechy urządzenia oraz roczne zużycie energii w kWh. Powstanie również system kontroli prawidłowego
etykietowania produktów. Organem monitorującym będzie prezes Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumenta, z kolei funkcje
kontrolne zostaną powierzone wojewódzkim
inspektorom Inspekcji Handlowej oraz prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Korzyści dla konsumenta
Wprowadzenie ujednoliconego systemu
oznaczenia energetycznego państw unijnych
dla sprzętów AGD ma na celu informowanie
konsumentów na temat zużycia energii,
wody oraz innych parametrów wydajności
charakterystycznych dla danego produktu. Na
podstawie tych danych konsument może
zapoznać się z poziomem efektywności energetycznej konkretnego urządzenia oraz ocenić, czy kupując dany produkt, będzie mógł
obniżyć wydatki na energię elektryczną w swoim gospodarstwie domowym.
Etykiety różnych sprzętów AGD różnią
się między sobą zawartością informacji. Np.
w przypadku pralki podaje się ilość zużycia
energii na cykl, natomiast etykieta na zmywarce zawiera informacje na temat ilości kompletów naczyń, jakie jednorazowo może pomieścić. Na sprzęcie powinny znajdować
się także następujące informacje: nazwa,
znak fabryczny lub znak identyfikacyjny producenta lub jego przedstawiciela lub importera; oznaczenie modelu lub typu sprzętu;
dane techniczne, takie jak: napięcie znamionowe lub zakres napięcia, rodzaj prądu,
znamionowy pobór mocy; symbol wskazujący na selektywne gromadzenie zużytego
sprzętu oraz oznaczenie klasy energetycznej
sprzętu.
Etykiety energetyczne – oprócz tego, że
ułatwiają decyzje zakupowe – są także gwarancją wiarygodności, gdyż znajdujące się na
nich informacje umieszczane są w oparciu
o badania przeprowadzane zgodnie z normami WE, a tym samym odznaczają się określonymi standardami pomiaru dla każdego
urządzenia. Według nowej nomenklatury
wyróżniamy siedem klas energetycznych:
A+++, A++, A+, A, B, C i D, gdzie
A+++ oznacza urządzenie najefektywniejsze pod względem energetycznym, zaś D
– najmniej efektywne. Symbole te oznacza-

ją poziom zużycia energii elektrycznej podczas eksploatacji urządzenia. Jeśli klientowi
zależy na kupnie np. lodówki, zamrażarki,
pralki, która będzie ekonomiczna w eksploatacji i będzie zużywać mało prądu, warto polecić urządzenie, które ma co najmniej klasę
energetyczną A. I chociaż koszt zakupu takiej
pralki czy lodówki jest wyższy, w gruncie rzeczy dość szybko można odnotować oszczędność energii. Klasy efektywności energetycznej stają się coraz popularniejsze ze względu
na to, że pomagają konsumentom w ocenie
energochłonności, a co za tym idzie, określają
przyszłe koszty eksploatacji urządzenia już na
etapie jego zakupu. Są też ważną wskazówką ekologiczności produktu i jego nowoczesności.

Kompendium wiedzy o etykietach
Produkty, na których muszą znajdować
się etykiety energetyczne, to: pralki, zmywarki,
lodówki, piekarniki, żarówki, suszarki do
ubrań, lodówko-zamrażarki. Na rynku funkcjonuje wiele modeli etykietowania. Znak
Energy Star powstał z inicjatywy Unii Europejskiej i USA w celu promowania efektywnego energetycznie sprzętu biurowego. Jest
dobrowolnie umieszczany przez producenta na komputerach osobistych, monitorach,
faksach, skanerach, fotokopiarkach i drukarkach. Znak GEA (Grupa Urządzeń Efektywnych Energetycznie) to umieszczony dobrowolnie przez producenta znak urządzeń
efektywnych energetycznie, opracowany przez
Szwajcarskie Federalne Biuro na rzecz Energii. Jest on stosowany na wielu urządzeniach
elektronicznych takich jak: wyposażenie audio, ładowarki do baterii, komputery, DVD,
faksy, lampy, skanery, monitory, drukarki i telewizory. Z kolei Energy efficiency recommended (rekomendowane urządzenie efektywne energetycznie) to etykieta umieszczona dobrowolnie przez producenta, którą
możemy znaleźć na żarówkach, urządzeniach
chłodzących, pralkach i zmywarkach oraz na
bojlerach gazowych, urządzeniach kontrolujących temperaturę, instalacjach w piwnicach i na strychach. Urządzenia oznaczone
tą etykietą spełniają, a nawet przekraczają wy-

magania efektywności energetycznej, ustanowione przez komitet doradczy.
W Unii Europejskiej, Norwegii, Liechtensteinie i Islandii znajdziemy etykietę Ecolabel dobrowolnie umieszczaną na produktach, które mają mniejszy negatywny wpływ
na środowisko niż inne podobne produkty.
Pod uwagę brany jest cały cykl życia produktu
– również wydobycie surowców, późniejszy
rozkład i degradacja. Nordic Ecolabel, czyli
„Nordycki Łabędź” to etykieta wprowadzona przez Nordycki Komitet Ministrów Norwegii, Szwecji, Finlandii, Danii i Islandii. Etykietą tą znakuje się 60 grup produktów, poczynając od domowych urządzeń sprzątających, a kończąc na urządzeniach elektronicznych. Produkty tak oznaczone spełniają
bardzo wysokie standardy ekologiczne. Kryteria przyznawania etykiety uwzględniają
wpływ produktu na środowisko podczas całego cyklu życia produktu. Łabędź gwarantuje również spełnianie kryteriów jakości i wydajności. Z kolei Blue Angel (Błękitny Anioł)
został wprowadzony w 1977 roku z inicjatywy niemieckiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i jest najstarszą tego typu inicjatywą europejską. Oznaczane nim są produkty
o zdecydowanie lepszej charakterystyce środowiskowej od innych artykułów z tej samej
grupy towarów, zaspokajające te same potrzeby. Podstawę środowiskowej oceny stanowi uproszczona analiza cyklu życia produktu, obejmująca produkcję, użytkowanie
produktu i zagospodarowanie odpadów.
W ocenie, oprócz zanieczyszczenia trzech
podstawowych składników środowiska przyrodniczego: powietrza, wody, gleby, bierze się
pod uwagę hałas oraz możliwość powstawania substancji szczególnie niebezpiecznych.
Zielony Punkt to powszechnie używany
na opakowaniach europejski symbol recyklingu, który oznacza, że wniesiono już opłatę za wtórne przetworzenie opakowania.
Wreszcie Pętla Möbiusa jest powszechnie stosowanym międzynarodowym symbolem recyklingu. Można ją znaleźć na wielu produktach. Nikt nie jest właścicielem tego znaku, ale mimo to istnieją ścisłe wytyczne, kiedy i w jaki sposób można go używać.
I

Ustawa o obowiązkach w zakresie informowania o zużyciu energii przez
produkty wykorzystujące energię:
• wdraża dyrektywę 2010/30/UE w sprawie wskazania przez etykietowanie oraz
standardowe informacje o produkcie, zużycia energii oraz innych zasobów poprzez
produkty związane z energią;
• rozszerza zakres produktów objętych wymaganiami w zakresie etykietowania
(katalog produktów jest otwarty, KE wydaje akty delegowane w ramach dyrektywy
na poszczególne produkty do 2015 roku);
• nakłada dodatkowe wymagania na dostawców i dystrybutorów produktów wykorzystujących energię w zakresie informowania o zużyciu energii, w tym w reklamie
i promocji produktu;
• wprowadza system kontroli wykonywania obowiązków w zakresie etykietowania.
System kontrolowania tworzą: wojewódzcy inspektorzy Inspekcji Handlowej oraz
prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Organem monitorującym system jest
prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta.
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Jak doradzać w trudnych
czasach dla energetyki?
Trudne czasy dla energetyki i ciepłownictwa – ostre wymagania stawiane
przez Unię Europejską, brak uregulowań prawnych pozwalających
na strategiczne planowanie działań spółek energetycznych – sprawiają,
że w branży energetycznej i ciepłowniczej trudno jest przewidzieć jutro.
Jak doradzać w takich czasach?
nergetyczne Projekty i Doradztwo
Sp. z o.o. (EPiD) istnieje od 1994
roku. Zajmuje się świadczeniem
szerokiego zakresu energetycznych
usług doradczych, analitycznych oraz projektowych, spełniając zawsze nawet najbardziej specyﬁczne wymagania klientów. W ciągu prawie 20-letniej działalności spółka wykonała wiele prac zamówionych przez partnerów i inwestorów krajowych i zagranicznych. EPiD zatrudnia specjalistów o dużej
wiedzy i doświadczeniu w opracowywaniu
analitycznym, koncepcyjnym, projektowym,
kosztowym i ekonomicznym oraz w realizacji różnorodnych źródeł i układów energii
elektrycznej, cieplnej, a ostatnio również
chłodu.
Problemy, z jakimi w ostatnim czasie zmagają się spółki w branży energetycznej, nie są
obojętne EPiD. Dążąc do udzielenia odpowiedzi na stawiane nam pytania, kadra inżynieryjno-techniczna i ekonomiczna EPiD
na bieżąco śledzi zmiany w projektach „trójpaku energetycznego” i analizuje wynikają-

sprawna kogeneracja oparta na różnych paliwach (gazie, biomasie, odpadach komunalnych) oraz na OZE, w tym źródła fotowoltaiczne czy turbiny wiatrowe.
EPiD współpracuje z wysokiej klasy specjalistami w zakresie inżynierii finansowej i badań ekonomicznych, wiedzy prawniczej, certyfikacji oraz nadzoru w ramach Systemu Zarządzania Energią (ISO 50001), a także
specjalistycznych dziedzin inżynierskich, jak
również z wieloma dostawcami rozwiązań
technologicznych, producentami urządzeń
i instalacji. Nieustanne podwyższanie kwalifikacji i wiedzy pracowników stanowi o tym,
że spółka wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klientów i może się pochwalić tym, że
„szyje na miarę”. EPiD poszukuje takich rozwiązań, które w optymalny sposób pozwolą
sprostać stojącym przed klientem wyzwaniom
i obowiązkom.

E

ce z nich uwarunkowania dla funkcjonowania branży energetycznej. Bada wpływ proponowanych uregulowań prawnych na różne kierunki rozwoju energetyki, jak wysoko-

Krzysztof Rondio,
prezes zarządu firmy Energetyczne
Projekty i Doradztwo Sp. z o.o.

50 lat w Europie
OMAC Italy – światowy potentat branży
energetycznej – już od 3 lat w Polsce
MAC Italy jest jednym z największych na świecie producentów urządzeń do budowy sieci
wysokiego napięcia. Koncentruje się nie tylko na sprzedaży, lecz również na
doradztwie technicznym i serwisowaniu hydraulicznych wciągarek i hamowników.
Czynniki te sprawiły, że agencja AMIN Power Energy – wyłączny dystrybutor produktów OMAC Italy na terenie Polski – cieszy
się dużym zaufaniem wśród ﬁrm zajmujących
się montażem linii napowietrznych i kablowych, osiągając tym samym roczny obrót ze
sprzedaży na poziomie 3 mln euro. Firma zaj-
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muje się również dystrybucją przewodów aluminiowych z rdzeniem kompozytowym
i stalowym. Pomysłodawcą przewodu ACCC

jest amerykańska ﬁrma CTC Global, która
produkuje również opatentowany rdzeń
kompozytowy, znajdujący się w oplocie wysoko wyżarzanych drutów aluminiowych
o bardzo dobrych właściwościach przewodzących. AMIN jako jeden z niewielu dostawców przewodów ACCC dopuszczonych do sprzedaży na terenie Europy proponuje szeroki zakres asortymentowy przewodów.
Więcej informacji na temat przewodów
można znaleźć na stronie www.powerenergy.com.pl, zapraszamy również na targi
Energetab w Bielsku-Białej.
I
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Dobrze wykorzystana wiedza
Rozmowa z Markiem Grzebytą, prezesem
Zakładu Izolatorów Elektrotechnicznych Boplast Sp. z o.o.

Jaki wpływ na aktualny kształt firmy i jej
ofertę ma ponad 50-letnie doświadczenie
w produkcji elementów elektroizolacyjnych?
– Boplast jest kontynuatorem tradycji nieistniejącego Zakładu ZWAR w Lęborku
w produkcji elementów elektroizolacyjnych dla
aparatów i rozdzielnic elektrycznych do 42 kV.
Wykorzystaliśmy wiedzę pracowników, ist-

niejącą infrastrukturę oraz znajomość rynku
elektrotechnicznego do dalszego rozwoju
firmy. Dziś pracownicy są dumni ze zmian jakie dokonały się w naszej firmie.
Jak ukierunkowane zarządzanie przynosi
efekty w postaci konkurencyjnej pozycji na
rynku, a w rezultacie – zleceń od klientów?
– Wykorzystanie wiedzy i doświadczenia
wykwalifikowanych pracowników połączone
z efektywnym zarządzaniem przyniosło wymierne efekty. Wdrożono nową technologię
polegającą na ciśnieniowym przetwórstwie żywic epoksydowych, co spowodowało skok
technologiczny w naszej firmie. Wdrożyliśmy
też nowe mieszanki żywiczne, w czym dużą
rolę odegrała dotacja z Unii Europejskiej.
Obecnie jesteśmy w ścisłej czołówce producentów izolatorów z żywicy epoksydowej.
Jak przedstawiają się plany firmy?
– Nasze plany są ściśle związane z potrzebami naszych klientów, jakimi są ZWAE
Lębork i inni czołowi producenci rozdzielnic
śn w Europie. Przy współpracy z ośrodkami

badawczymi wdrażamy nowe wyroby. Oprócz
odlewni żywic rozwijamy obróbkę mechaniczną. Nasze usługi mają spełniać w jak najszerszym aspekcie oczekiwania klientów. To
wszystko powoduje, że jesteśmy gotowi podjąć wyzwania jakie stawia konkurencja zarówno na polskim, jak i zagranicznym rynku.
Zapraszamy też do współpracy obecnych oraz
przyszłych klientów, gwarantując im najwyższy standard i jakość obsługi.
Rozmawiał Piotr Nowacki
www.boplast.pl

Korzyści ze zmiany
sprzedawcy energii
nergetyczne Centrum, to alternatywny sprzedawca energii, który na polskim rynku działa od 2 lat i swoją ofertę kieruje do klientów indywidualnych. W ofercie sprzedawcy znaleźć można m.in. taryfę gwarantującą stałą cenę prądu przez
okres 24 miesięcy, bez względu na ewentualne podwyżki. Wśród dodatkowych usług pojawiła się również ciekawa oferta usług medycznych. – Ze względu na obowiązek taryfowania i sztywne ustalenia URE, zmiana dostawcy prądu w Polsce nie przynosi jeszcze tak
dużych oszczędności, jak w innych krajach Unii Europejskiej, ale wierzymy, że najlepszą długoterminową strategią jest świadczenie wysokiej jakości usług, podążanie za wymaganiami klientów oraz oferowanie im produktów i usług niosących wymierne korzyści. Jednym
z elementów tej strategii jest współpraca z Grupą LUX-MED – tłumaczy Damian Lindner z Energetycznego Centrum.
Od początku 2013 roku klienci kupujący prąd w EC, mają możliwość skorzystania z dodatkowej oferty obejmującej usługi medyczne
w największej w Polsce sieci placówek medycznych. Wykupienie wybranego pakietu medycznego jest dobrowolne, a proponowane usługi obejmują m.in.: nielimitowaną ilość wizyt u lekarzy wybranych specjalizacji w kilkuset placówkach w Polsce oraz szereg bezpłatnych badań specjalistycznych.
Zmiana prawa w 2007 roku dała możliwość powalczenia o klientów na polskim rynku energetycznym takim firmom jak Energetyczne
Centrum, dzięki czemu spółka dostarcza dziś prąd do ponad 50 tys.
gospodarstw domowych w całym kraju i wciąż poszerza swoją ofertę dla klientów indywidualnych.
I
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Powstała w 1998 roku firma Elnord jest producentem osprzętu kablowego niskonapięciowego na bazie komponentów Raychem oraz autoryzowanym dystrybutorem firmy Tyco. W zakresie proponowanego asortymentu zapewnia
serwis i wsparcie techniczne, jest organizatorem prezentacji i pokazów dla projektantów oraz kadry technicznej odbiorców, prowadzi szkolenia dla monterów, nadzoruje montaż.
Profesjonalna kadra firmy Elnord gwarantuje wysoką jakość świadczonych
usług, specjalistyczną wiedzę i terminowość wykonywania zleceń, co przyczynia się do budowania zaufania do marki wśród klientów i partnerów handlowych. Zarząd, mając na uwadze aktualne tendencje rynkowe, poszukuje
nowych rozwiązań, które systematycznie wzbogacają ofertę firmy.
WYROBY DLA ENERGETYKI:
• Osprzęt kablowy
• Ograniczniki przepięć
• Izolatory, mufy, zaciski, uchwyty

ELEKTRYCZNE SYSTEMY GRZEWCZE:
• Ogrzewanie podłogowe
• Ochrona przed zamarzaniem rur i rynien
• Ogrzewanie podjazdów, chodników i schodów

tel. 58 781 32 30, biuro@elnord.pl

www.elnord.pl
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Energetyka
– czas trudnych wyborów
Spełnienie wymagań unijnego pakietu energetyczno-klimatycznego do roku 2020
w warunkach polskich jest zdeterminowane przede wszystkim przebudową polskiej
energetyki, którą zapowiedział premier Donald Tusk. Obowiązująca polityka
energetyczna Polski ma już 4 lata i wymaga pilnej aktualizacji w świetle globalnych
trendów ekonomicznych. Każda strategia gospodarcza z założenia powinna być
aktualizowana co cztery lata, obecna polityka energetyczna nie wspomina np.
o gazie łupkowym, z którym Polska wiąże wielkie nadzieje. Nieuchronnie czeka
więc nas redeﬁnicja polityki energetyczno-klimatycznej
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Cezary Tomasz Szyjko
nergetyka jest podstawą funkcjonowania współczesnej cywilizacji.
Stanowi ona fundament światowego bilansu paliwowo-energetycznego i jest priorytetowo traktowana w strategiach bezpieczeństwa współczesnych
państw. Polityka Energetyczna Polski do
2030 roku – to strategia państwa, która zawiera rozwiązania wychodzące naprzeciw najważniejszym wyzwaniom polskiej energetyki zarówno w perspektywie krótkoterminowej,
jak i do 2030 roku. Dokument ten został przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 10 listopada
2009 roku. Dokument został opracowany
zgodnie z art. 13–15 ustawy – Prawo energetyczne i przedstawia strategię państwa, mającą na celu odpowiedzenie na najważniejsze
wyzwania stojące przed polską energetyką, zarówno w perspektywie krótkoterminowej,
jak i w perspektywie do 2030 roku.
Zgodnie z Polityką energetyczną Polski do
2030 roku udział odnawialnych źródeł energii w całkowitym zużyciu w Polsce ma wzrosnąć do 15 proc. w 2020 roku i 20 proc. w roku

E

2007–2009. Stwierdzono w nim konieczność zintegrowanego podejścia do problematyki zmian klimatu i polityki energetycznej. Znalazły się w nim też propozycje zobowiązań Rady do redukcji emisji gazów cieplarnianych do 2020 roku, niezależnie od sytuacji, co najmniej o 20 proc. w stosunku do
poziomu z 1990 roku oraz – jako celu UE
w międzynarodowych negocjacjach – poparcie
redukcji emisji gazów cieplarnianych w krajach rozwiniętych o 30 proc. do 2020 roku
i zwiększenie udziału źródeł odnawialnych do
20 proc. energetycznego koszyka Europy do
2020 roku.

Nowa mapa drogowa
15 grudnia 2011 roku komisja Europejska opublikowała Plan działania w zakresie
energii do roku 2050 – dokument zwany Energetyczną Mapą Drogową EU 2050 (Energy
Roadmap 2050). Stanowi on uzupełnienie Niskoemisyjnej Mapy Drogowej dojścia do
gospodarki niskoemisyjnej do 2050 roku
(A Roadmap for moving to a competetive low
carbon economy in 2050, w skrócie Roadmap
2050) i został opublikowany 8 marca 2011

Polska ma poważne zastrzeżenia do komunikatu
KE, wyrażające się tym, że nie możemy godzić się
na obciążanie gospodarki unijnymi długoterminowymi
celami redukcyjnymi, których realizacja doprowadzi
do pogorszenia jej konkurencyjności i jednocześnie
przyczyni się do globalnego wzrostu emisji
2030. Planowane jest także osiągnięcie w 2020
roku 10 proc. udziału biopaliw w rynku paliw.
Takie zobowiązanie wynika ze wdrożenia
unijnego pakietu energetyczno-klimatycznego,
który ma za zadanie zmniejszyć szkodliwość
ekologiczną energetyki (w tym przede wszystkim emisję gazów cieplarnianych), bardziej zdywersyfikować bilans energetyczny, a także
zmniejszyć zależnością importową.
Z globalnym problemem zmian klimatu,
w dobie realizowania koncepcji wspólnej
polityki klimatycznej, sięgającej jeszcze lat 70.
XX wieku, wiąże się ściśle wspólnotowa polityka energetyczna, w tym dotycząca bezpieczeństwa energetycznego oraz ochrony środowiska. Działania te były prowadzone przez
wiele lat praktycznie odrębnie. Na koniec
pierwszej dekady XXI wieku nastąpiło zintegrowanie polityki klimatycznej i energetycznej Wspólnoty, a formalny wyraz znalazło
w ramach pakietu energetyczno-klimatycznego. Komisja Europejska 10 stycznia 2007
roku w dokumencie „Europejska Polityka
Energetyczna” zaproponowała Radzie i Parlamentowi przyjęcie polityki energetycznej dla
Europy, którą zaakceptowano na szczycie
Rady 8–9 marca 2007 roku.
Rada Europejska przyjęła 9 marca 2007
roku Plan działań dotyczący energii na lata

roku w Komunikacie KE. W przyjętej Energetycznej Mapie Drogowej przewiduje się, że
do 2030 roku UE powinna zmniejszyć emisje o 40 proc., do 2040 roku o 60 proc., a do
2050 roku – aż o 80–95 proc.
Oba dokumenty stanowią (mimo że nie
mają znaczenia prawnego) podstawę przyszłych dyrektyw dotyczących energetyki, co
świadczy o ich znaczeniu. Ocena obu dokumentów jest krytyczna. Formułuje się w nich
niezwykle ambitną ścieżkę dotyczącą udziału OZE, zakładającą w zakresie energii elektrycznej zmniejszenie emisji o prawie 100 proc.
w 2050 roku. Plany te nie mają żadnego pokrycia w konkretnych dostępnych technologiach. Twierdzi się, że gospodarka, a szczególnie inwestorzy, są w stanie wszystko zrobić, jeżeli wytyczy się im długotrwałe cele.
W swych działaniach KE jest zorientowana
na osiągnięcie celów i w zasadzie nie analizuje skutków ubocznych związanych z ich realizacją. Forsowanie przez KE nadmiernych
celów w zakresie OZE wywołuje nieracjonalne
zachowania krajów członkowskich, prowadzące do negatywnych skutków środowiskowych i gospodarczych.
Od czasu ogłoszenia Komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego z 15
grudnia 2011 roku, trwa dyskusja nad taką

jego treścią, która będzie do przyjęcia przez
stronę polską. Spośród szeregu dokumentów
odnoszących się do Energetycznej Mapy
Drogowej 2050 wymienić można m.in.: Stanowisko Rządu 2012 czy też dokumenty
opracowane na forum Parlamentu Europejskiego i jego komisjach, np. projektu opinii Komisji Spraw Zagranicznych Parlamentu Europejskiego do raportu w sprawie Energetycznej Mapy Drogowej 2050.

Stanowisko Polski
Polska ma poważne zastrzeżenia do komunikatu KE, wyrażające się tym, że nie możemy godzić się na obciążanie gospodarki
unijnymi długoterminowymi celami redukcyjnymi, których realizacja doprowadzi do pogorszenia jej konkurencyjności i jednocześnie
przyczyni się do globalnego wzrostu emisji.
W pewnym uproszczeniu można sprowadzić
te zastrzeżenia do nie uwzględnienia globalnego efektu w dotychczasowej polityce klimatycznej UE. Oficjalny sprzeciw Polska wyraziła w stanowisku na forum Grupy Roboczej Rady UE ds. Środowiska, gdzie prowadzone są prace nad konkluzją Niskoemisyjnej Mapy Drogowej 2050. Polska dwukrotnie zablokowała wspólne stanowisko ministrów środowiska UE w sprawie tego ważnego
dokumentu: pierwszy raz samotnie 21 czerwca 2011 roku, a po raz drugi 9 marca 2012
roku, kiedy to wetując, udowodniła, że jest
państwem, które podjęło wysiłek zwrócenia
uwagi na konieczność zachowania konkurencyjności gospodarki europejskiej, w tym
przemysłu, przy określeniu nowych, niezwykle ambitnych celów, dotyczących ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.
Opinie w omawianej kwestii wyrażono
w kilku dokumentach, w tym np. w Stanowisku Rządu (2012) czy w uchwale Sejmu RP
z 12 października 2012 roku. W Stanowisku
Rządu podano m.in.: „W konsekwencji Rząd
Rzeczypospolitej Polskiej nie widzi podstaw
do podwyższenia celu redukcji emisji Unii Europejskiej do roku 2020, jak również do
określenia nowych celów redukcji emisji na
lata po 2020 roku do czasu zawarcia globalnego porozumienia w sprawie redukcji
emisji gazów cieplarnianych w ramach
UNFCCC”. Wnioski Stanowiska Rządu zawierają m.in. stwierdzenia: Rząd Rzeczypospolitej Polskiej z zainteresowaniem odnosi
się dokumentu. Zwraca jednak uwagę na liczne rozbieżności pomiędzy wizją Komisji Europejskiej i stanowiskiem Polski; Komunikat,
wbrew stwierdzeniom Komisji Europejskiej
nie prezentuje podejścia neutralnego technologicznie. Komunikat marginalizuje rolę paliw kopalnych w UE i odnosi się w sposób
zdawkowy do technologii czystego wykorzystania węgla, innych niż CCS. Dla Polski
oparcie na rodzimych paliwach jest gwarantem niezależności energetycznej i ograniczenia kosztów pozyskania energii; Komunikat
prezentuje bardzo optymistyczne podejście do
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odnawialnych źródeł energii, nie biorąc pod
uwagę zróżnicowanego potencjału państw
członkowskich w tym zakresie; Formułowanie wizji rozwoju OZE w sposób przedstawiony w Komunikacie bez przeanalizowania skutków dotychczas wprowadzonych regulacji, może doprowadzić do znacznego obciążenia polskiej gospodarki, a także pogorszenia bezpieczeństwa energetycznego; Należy przeanalizować globalne skutki proponowanych w Komunikacie działań, aby wyeliminować ewentualny wzrost globalnej
emisji gazów cieplarnianych wynikający
z działań redukcyjnych Unii Europejskiej;
Rząd Rzeczypospolitej Polskiej nie wyraża
zgody na formułowanie żadnych kwantyfikowalnych celów redukcyjnych wykraczających poza ustalenia pakietu klimatycznoenergetycznego.
W uchwale Sejmu RP z 12 października
2012 roku stwierdzono m.in. „Sejm Rzeczypospolitej Polskiej krytycznie ocenia propozycje
Komisji Europejskiej dotyczące długookresowych celów w dziedzinie budowy gospodarki
niskowęglowej, zgodnie z którymi do 2020
roku redukcja emisji gazów cieplarnianych
powinna wynieść 20 proc. a do roku 2050
80–95 proc. Propozycje te, zawarte w takich
dokumentach jak Energy Roadmap 2050, nie
uwzględniają specyficznych uwarunkowań
gospodarczych poszczególnych krajów członkowskich, jak również nie przewidują mechanizmów służących sprawiedliwemu rozłożeniu obciążeń związanych z wdrażaniem
europejskiej polityki klimatycznej.

Ku gospodarce niskoemisyjnej
W Polsce problematyka niskoemisyjnej
gospodarki znajduje się w gestii Ministerstwa Gospodarki, w którym opracowano, po
wielomiesięcznych konsultacjach społecznych, Projekt Założeń Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej (NPRGN). Debata publiczna pn. Energy-mix dla Polski w zakresie energii ogółem
i energii elektrycznej odbyła się 17 listopada 2011 roku w Ministerstwie Gospodarki.
Zakończenie prac nad Programem, a także przyjęcie go przez RM zaplanowano na
połowę 2013 roku. Przykłady działań popierających rozwój gospodarki niskoemisyjnej są liczne, konferencje oraz konkretne kroki wspierające ją np. finansowo
(NFOŚiGW).
Na VIII Międzynarodowej Konferencji
NEUF 2012 (New Energy User Friendly) Narodowy Program Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej (Warszawa 29 czerwca 2012
roku) poruszono problemy wyzwań związanych z przekształcaniem się polskiej gospodarki z wysokoemisyjnej w niskoemisyjną
(„Polska przechodzi na zieloną stronę mocy”).
Gospodarka niskoemisyjna stanowi gwarancję trwałego zrównoważonego rozwoju
krajów UE. Powołano na niej, w miejsce Społecznej Rady Narodowego Programu Redukcji
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Emisji, nową Społeczną Radę ds. Rozwoju
Gospodarki Niskoemisyjnej, której przewodniczącym został prof. Jerzy Buzek. Misją Rady jest dostarczenie ministrowi gospodarki niezależnej i wszechstronnej wiedzy
w zakresie gospodarki niskoemisyjnej przy zapewnieniu zrównoważonego rozwoju kraju.
Cele szczegółowe NPRGN, przedstawione
16 listopada 2012 roku na roboczym posiedzeniu Społecznej Rady obejmują m.in.:
rozwój niskoemisyjnych źródeł energii, poprawę efektywności energetycznej, rozwój

bre forum dla prezentacji sugestii, które powinny być uwzględnione w dalszych pracach.
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW)
w I kwartale 2013 roku uruchomił nowy ogólnopolski program „Dopłat do kredytów na
budowę domów energooszczędnych”. Obejmuje on jednorazowe bezzwrotne dofinansowanie do 50 tys. zł do budowy domu pasywnego i do 30 tys. zł do domu energooszczędnego oraz do zakupu mieszkań odpowiednio: w budynku pasywnym – do 16 tys.

Nie ma możliwości, żebyśmy osiągnęli poziom
80 proc. redukcji emisji gazów cieplarnianych
do roku 2050 przy działaniach związanych tylko
z energetyką – istotnego wysiłku wymagają także
inne działy – transport, przemysł, rolnictwo
i wykorzystanie technologii niskoemisyjnych,
poprawę efektywności gospodarowania odpadami, promocję nowych wzorców konsumpcji. Prace w NPRGN odbywają się w ramach 11 obszarów (grup badawczych): obszar 1 – NPRGN – Energetyka, 2 – Budownictwo, 3 – Transport, 4 – Rolnictwo, 5 – Leśnictwo, 6 i 7 – Przemysł, 8 – Gospodarstwa
Domowe, 9 – Odpady, 10 – Dialog i Edukacja, 11 – Administracja.
8 sierpnia 2012 roku powołano Projekt
Niskoemisyjna Polska 2050, w ramach którego dwa niezależne instytuty: Instytut Badań
Strukturalnych i Instytut na rzecz Ekorozwoju
przy współpracy i finansowaniu Europejskiej
Fundacji Klimatycznej, podjęły się przygotowania Polskiej Mapy Drogowej 2050.
Punktem wyjścia do przygotowania analiz stał
się cel redukcji emisji gazów cieplarnianych
o 80 proc. do roku 2050. Główną ideą projektu jest rzetelne przedstawienie kosztów i korzyści prowadzenia w Polsce polityki klimatycznej.

Narodowe scenariusze rozwoju
Wyniki pierwszych badań obu instytutów
przedstawiono na konferencji „Rok 2050 – Niskoemisyjna Polska” (Warszawa 8 stycznia
2013 roku). Pozytywy transformacji niskoemisyjnej są na tyle znaczne, że zarówno politycy, jak i społeczeństwo powinni zdecydować się na jej przeprowadzenie wskazywał
m.in. prof. Z. M. Karaczun.
Eksperci InE i ISE opracowali sześć
scenariuszy rozwoju niskoemisyjnej energetyki, a w raporcie końcowym zostanie wskazany najbardziej korzystny scenariusz dla Polski. – Ponieważ nie ma możliwości, żebyśmy
osiągnęli poziom 80 proc. redukcji emisji gazów cieplarnianych w perspektywie roku
2050 przy działaniach związanych tylko
z energetyką – istotnego wysiłku wymagają
także inne działy – transport, przemysł, gospodarka odpadami, rolnictwo – podkreślił
dr A. Kassenberg. Konferencja stanowiła do-

zł i energooszczędnym – do 11 tys. zł brutto. Program zaplanowano do 2018 roku, ponieważ zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z 19 maja
2010 roku w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (wersja przekształcona):
po 31 grudnia 2018 roku nowe budynki zajmowane przez władze publiczne oraz będące ich własnością oraz do 31 grudnia 2020
roku wszystkie nowe budynki będą budynkami
o niemal zerowym zużyciu energii (art. 9 ust.
1 dyrektywy).
Średnia dotacja ma wynieść około 25 tys.
zł, przy czym będzie ona przyznawana tylko
inwestorom, którzy rozpoczną budowę po
1 stycznia 2013 roku. Ta kwestia oraz inne obwarowania np. możliwość uzyskania dotacji
dopiero po zakończeniu prac i udokumentowaniu osiągnięcia zamierzonego przez
ustawodawcę efektu jest wadą programu.
Należy odnotować, iż 28 lutego 2013 roku
ruszył Program Priorytetowy „KAWKA – Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii”. W jego ramach NFOŚiGW przeznaczy 400 mln zł na
programy poprawy jakości powietrza w polskich miastach. Dodatkowe pieniądze będą
pochodzić z wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
W przypadku Polski kluczowe znaczenie
dla powodzenia transformacji w kierunku niskoemisyjnej gospodarki będzie miał Narodowy Program Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej. Im szybciej Polska wypracuje
własną ścieżkę transformacji niskoemisyjnej,
tym koszty dostosowań do wymagań narzucanych zewnętrznie będą niższe. Dotyczy to
zarówno skali makro, a więc przyjęcia niezbędnych rozwiązań na poziomie kraju, ale
również skali mikro, tzw. podjęcia niezbędnych
działań adaptacyjnych przez biznes, a formalnym wyrazem winno być jak najszybsze
uchwalenie ustawy o odnawialnych źródłach energii.
I
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Uzdrowiska będą obradować
Już wkrótce – od 3 do 5 czerwca – przedstawiciele polskich uzdrowisk oddadzą się
dyskusjom nad bieżącą sytuacją branży uzdrowiskowej i perspektywami jej rozwoju.
XXII Kongres Uzdrowisk Polskich będzie sprzyjał wymianie doświadczeń
i pomysłów na rozwiązanie problemów oraz udoskonalenie oferty
XII Kongres Uzdrowisk Polskich,
organizowany przez Izbę Gospodarczą „Uzdrowiska Polskie”, Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP oraz Unię Uzdrowisk
Polskich, odbędzie się w IwoniczuZdroju. W programie kongresu przewidziano Walne Zgromadzenie członków powyższych instytucji zaangażowanych w przygotowanie kongresu, jak
również czas na obrady panelowe
oraz wręczenie statuetek „Asklepiosa”,
symbolizujących mitycznego boga
sztuki lekarskiej uważanego za pioniera
medycyny uzdrowiskowej, które corocznie są przyznawane za szczególne zasługi dla rozwoju polskich uzdrowisk.
Oprócz udziału w obradach i dyskusjach tematycznych, będących okazją do wymiany informacji oraz podzielenia się swoją wizją rozwoju branży z przedstawicielami uzdrowisk z całego kraju, uczestnicy kongresu będą
mieli możliwość zapoznać się z najnowszymi wyrobami z zakresu wyposażenia sanatoryjnego oraz produktami o walorach zdrowotnych. Obradom
XXII Kongresu będzie towarzyszyć
wystawa sprzętu rehabilitacyjnego połączona z prezentacją wód leczniczych
i mineralnych oraz kosmetyków produkowanych z wykorzystaniem prozdrowotnych właściwości naturalnych
produktów leczniczych. W ten sposób
menedżerowie przedsiębiorstw związanych z branżą uzdrowiskową zdobędą nie tylko wiedzę na temat właściwych praktyk zarządczych i wskazanych kierunków rozwoju, lecz także
będą mieli wyjątkową okazję do prezentacji firm wraz z ich ofertą, sukcesami i planowanymi udoskonaleniami.
Codzienne dyskusje panelowe,
jak i przewidziane przez organizatorów atrakcje, w tym bankiet, ceremonia wręczenia nagród i kolacja grillowa z pewnością przyczynią się również
do integracji branży i kontynuacji
rozmów na istotne dla jej przedstawicieli tematy w kuluarach. Dopełnieniem zalet płynących z uczestnic-

X

twa w kongresie jest piękne i zdrowe otoczenie Iwonicza Zdroju, którego burmistrz
Paweł Pernal powita gości, oficjalnie otwie-

rając kongres wraz z prezesem zarządu
Izby Gospodarczej „Uzdrowiska Polskie”
Waldemarem Krupą.
I

XXII KONGRES UZDROWISK POLSKICH

Wysoki standard leczenia
od wieków
Rozmowa z Piotrem Komornickim, prezesem „Uzdrowiska Iwonicz” SA

Dla kogo oferta Uzdrowiska Iwonicz będzie najodpowiedniejsza ze względu na
możliwości zabiegowe i walory naturalne regionu? Jaką część gości stanowią pacjenci
kierowani na turnusy przez NFZ i ZUS,
a jaką klienci indywidualni?
– Iwonicka oferta od czterech wieków skupia się wokół naszych kierunków leczniczych i rehabilitacji w następujących specjalnościach medycznych: choroby narządu
ruchu, tj. neurologia, ortopedia i reumatologia,
a także laryngologia, dermatologia oraz od
kilkunastu lat rehabilitacja kobiet po operacjach onkologicznych gruczołu piersiowego.
Ponadto specjalizujemy się w leczeniu osteoporozy. Ale niezależnie od tego, w przekonaniu wielu ludzi tkwi mit, że do uzdrowiska
jeżdżą jedynie osoby starsze – emeryci czy renciści. Sprzeciwiamy się tej tezie, bo bardzo często pomagamy ludziom młodym. Prawdę mówiąc, aż strach pomyśleć, jak wielu młodych
ludzi cierpi na problemy neurologiczne i ortopedyczne.
W swojej ofercie, obok tradycyjnego leczenia uzdrowiskowego i rehabilitacji leczniczej, proponujemy również pobyty profilaktyczne i wypoczynkowe skierowane do
osób aktywnych zawodowo, do kobiet i mężczyzn pragnących nabrać sił, zadbać o ciało
i zrelaksować umysł. Zdecydowana większość
naszych gości to wciąż pacjenci z Narodowego Funduszu Zdrowia. Goście komercyjni na razie stanowią około 20 proc. wszystkich naszych klientów. Stale prowadzimy działania marketingowe promujące naszą ofertę,
zachęcając ludzi młodych i w średnim wieku
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do skorzystania z możliwości jakie daje pobyt w uzdrowisku.
W jakim stopniu oferta rekreacyjna
uzupełnia leczniczą formułę pobytu w uzdrowisku?
– To, że dysponujemy bazą zabiegową
oraz naturalnymi surowcami leczniczymi,
może i na pewno stanowi naszą przewagę
konkurencyjną wobec ofert innych ośrodków
SPA&Wellness. My łączymy przyjemne – wypoczynek, relaks, dbałość o estetykę ciała,
z pożytecznym – czyli aktywnym trybem życia, zdrowym odżywianiem, gimnastyką i zabiegami regenerującymi układ narządu ruchu.
Jak ważne dla atrakcyjności i konkurencyjności uzdrowiska są systematyczne inwestycje w unowocześnianie zaplecza zabiegowego i rozbudowywanie oferty o dodatkowe atrakcje?
– Najważniejsze. Bez inwestycji żadne
uzdrowisko nie ma szans na rynku usług medycznych i turystycznych. Dlatego nasza firma w ciągu ostatnich 5 lat zainwestowała
przeszło 20 mln zł. Głównie w rewitalizację
naszych urokliwych zabytków, ale także
w nowy sprzęt diagnostyczny i rehabilitacyjny.
Przy czym trzeba dodać, że w starych uzdrowiskach bardzo trudno inwestować, by jednocześnie nie psuć uroków architektury tworzącej razem z przyrodą niepowtarzalny
mikroklimat – prawie tak samo ważny jak klimat o właściwościach leczniczych. Ale chy-

ba nam się udało, bo „Biały Orzeł” i „Ustronie” – dwie drewniane perełki uzdrowiskowej
architektury w stylu szwajcarskim, wyremontowane przy udziale funduszy pozyskanych z Unii Europejskiej – znów cieszą
oko jak przed stu laty. Szpital Uzdrowiskowy „Excelsior” ze swą odnowioną elewacją i Centrum Lecznictwa Uzdrowiskowego
z Zakładem Przyrodoleczniczym po gruntownym remoncie – też wspomaganym
środkami europejskimi – dużo lepiej komponują się w historycznym układzie urbanistycznym kurortu, którego historia sięga
435 lat wstecz.
Co wpływa na budowanie marki oraz pozytywnego wizerunku uzdrowiska w oczach
potencjalnych kuracjuszy i jakie działania
promocyjne najbardziej sprzyjają jego popularyzacji oraz skutecznej walce o klienta?
– Przede wszystkim zwracamy uwagę na
kompetencje naszego personelu. Kadra medyczna i obsługująca naszych gości jest
życzliwa i kompetentna, za co dostaje wiele
pochwał i podziękowań. Również ocena jakości obsługi w badaniach ankietowych obrazuje jak ważny jest ten element. Często
przyjmujemy gości, którzy przyjechali z polecenia swoich znajomych. Na stałe współpracujemy z wieloma firmami, zakładami pracy, stowarzyszeniami, uczelniami, biurami podróży, jednostkami samorządu terytorialnego czy organizacjami zajmującymi się zdrowiem. Prowadzimy również aktywne działania w Internecie, gdzie na bieżąco informujemy o nowościach i promocjach, udzielamy
się na portalach tematycznych czy serwisach
społecznościowych. Staramy się utrzymywać
bezpośredni kontakt z klientami poprzez
e-mailing, stosowanie okazjonalnych zniżek, rabatów, kart stałego klienta czy organizację pobytów promocyjnych. Intensywnie
współpracujemy również z mediami.
No i na koniec nasza najważniejsza, bo
rosnąca w siłę marka: iwonickie wody lecznicze oraz sól jodobromowa wykorzystywane są do produkcji naturalnych kosmetyków
ze znakiem „Iwoniczanka”, które cieszą się
stale rosnącą popularnością i uznaniem. To
pierwsze w Polsce naturalne kosmetyki produkowane na bazie wód leczniczych. Dziś
asortyment przekracza 50 pozycji.
Rozmawiała Magdalena Szczygielska

„Uzdrowisko Iwonicz” SA
– Sanatorium „Stare Łazienki”

www.uzdrowisko-iwonicz.com.pl

XXII KONGRES UZDROWISK POLSKICH

Kuracja i relaks
Sanatorium Uzdrowiskowe „Rolnik”, zlokalizowane w wyjątkowej scenerii
krajobrazowo-przyrodniczej w centrum Nałęczowskiego Parku Zdrojowego, oferuje
profesjonalne usługi leczniczo-rehabilitacyjne świadczone w przyjaznej atmosferze
anatorium Uzdrowiskowe „Rolnik”
od ponad 30 lat specjalizuje się w leczeniu i rehabilitacji pacjentów z chorobami serca i układu krążenia (choroba wieńcowa serca, stany po zawale serca,
stany po operacjach serca, nadciśnienie tętnicze, wady zastawkowe serca, nerwica serca), a także pacjentów z chorobami narządu
ruchu (choroby kręgosłupa i stawów), cukrzycą typu 2 oraz otyłością. Sanatorium realizuje 21- i 28-dniowe turnusy sanatoryjne oraz ambulatoryjne w ramach umowy
z NFZ, 14-dniowe turnusy rehabilitacyjne
z udziałem środków PFRON oraz rehabilitację i wypoczynek dla pacjentów za pełną odpłatnością.
Sanatorium „Rolnik” oferuje szeroką
gamę zabiegów rehabilitacyjnych świadczonych przez profesjonalny personel medyczny z zakresu elektrolecznictwa, światłolecznictwa, ciepłolecznictwa, hydroterapii, bal-

S

Sanatorium Uzdrowiskowe „Rolnik”
neoterapii, kinezyterapii, krioterapii, magnetoterapii oraz masaże. Kuracjusze mają do
dyspozycji 193 miejsca hotelowe w apartamentach oraz pokojach jedno- i dwuosobowych z łazienkami, wyposażonych w telefon,

radio, TV-SAT, Internet WiFi oraz instalację
przywoławczą. Sanatorium posiada basen rehabilitacyjno-rekreacyjny, salę obserwacyjną
wzmożonego nadzoru medycznego, jadalnię
na 200 miejsc oraz kuchnię przygotowującą
smaczne posiłki – w tym dostosowane do kilku rodzajów diet, kawiarnię, gabinet kosmetyczny, salon fryzjerski oraz własny parking
monitorowany.
– W ramach działalności KO organizujemy spacery po Nałęczowie z przewodnikiem.
Nasi goście mogą uczestniczyć w wycieczkach
krajoznawczych po najciekawszych zakątkach
regionu, korzystać z biblioteki sanatoryjnej,
a godziny wieczorowe spędzać w kawiarni
sanatoryjnej, przy muzyce i tańcu, w kameralnej atmosferze. Serdecznie zapraszamy
– mówi Stanisław Gil, dyrektor Sanatorium
Uzdrowiskowego „Rolnik”.
www.sanatoriumrolnik.pl

Jeśli cenisz skuteczność i komfort leczenia,
skorzystaj z oferty Sanatorium „Włókniarz”
Sanatorium „Włókniarz” to nowoczesny kompleks lecznictwa uzdrowiskowego. W swej klasie należy do jednych z najlepszych obiektów uzdrowiskowych w kraju.
LECZYMY SCHORZENIA:
Reumatologiczne, neurologiczne, stany pourazowe narządu ruchu, niektóre choroby skóry (łuszczyca, łojotok, dermatozy zawodowe), choroba niedokrwienna kończyn dolnych, nadciśnienie, choroby dziąseł i przyzębia, nerwice wegetatywne.
OFERUJEMY:
• Najnowsze urządzenia i najnowocześniejsze technologie
• Ponad 60 zabiegów z wykorzystaniem najskuteczniejszych naturalnych surowców leczniczych
• Atrakcyjne pakiety cenowe – korzystaj z naszych promocji!!!
• Usługi typu Medi-SPA, czyli bogaty wachlarz zabiegów odmładzających, relaksacyjnych
i wyszczuplających
• Innowacyjne metody walki z bólem przy wykorzystaniu nowoczesnych urządzeń /Salus Talent,
Ceragem – E, Thermopress/
• NOWOŚĆ – REWELACYJNE ZABIEGI NA TWARZ I CIAŁO OPARTE NA NAJNOWSZYCH
OSIĄGNIECIACH MEDYCYNY KOSMETYCZNEJ
ZAPRASZAMY DO REZERWACJI MIEJSC W NOWO POWSTAŁYM PAWILONIE – KOMFORTOWO WYPOSAŻONE, KLIMATYZOWANE POKOJE 1- i 2-OSOBOWE Z ŁAZIENKĄ, TELEWIZJĄ KABLOWĄ I INTERNETEM.
Prowadzimy leczenie stacjonarne i ambulatoryjne, na zlecenie NFZ oraz pełnopłatne. W ramach pobytu
zapewniamy całodobową opiekę lekarzy i wykwaliﬁkowanego personelu pielęgniarskiego.
Serdecznie zapraszamy.

www.wlokniarz.pl

Sanatorium „Włókniarz”
28-100 Busko-Zdrój, ul. Rokosza 1
tel. 41 370 70 70
sekretariat@wlokniarz.pl, rezerwacja@wlokniarz.pl
marketing@wlokniarz.pl
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Uzdrowiska potrzebują
silnej marki
Rozmowa z Waldemarem Krupą, prezesem Izby Gospodarczej „Uzdrowiska Polskie”
Jak radzą sobie przedsiębiorstwa branży uzdrowiskowej w wykorzystywaniu naturalnych walorów leczniczych i potencjału,
jaki dają źródła oraz mikroklimat?
– Podstawę rozwoju uzdrowisk stanowią
walory lecznicze i bioklimatyczne. Obecnie
w Polsce funkcjonuje 45 uzdrowisk statutowych, a około 20 miejscowości określa się mianem potencjalnych uzdrowisk. Poza wodami
mineralnymi, borowinami i gazami leczniczymi duże znaczenie w lecznictwie uzdrowiskowym mają czynniki środowiskowe, w tym
warunki klimatyczne, zieleń, kwiaty, które
tworzą środowisko przyrodnicze sprzyjające
leczeniu ludzi chorych. Wreszcie – w uzdrowisku wykorzystuje się czynniki fizyczne pod
postacią różnych form energii, jak światło, prąd
elektryczny, ultradźwięki, pole magnetyczne
i inne. Należy jednak podkreślić, że w lecznictwie uzdrowiskowym czynniki pochodzące z różnych form energii mają znaczenie drugorzędne, stanowią jednak cenne metody
uzupełniające, wchodząc w skład kompleksowych metod i programów leczniczych lub
przygotowujących organizm do przyjmowania naturalnych procedur leczniczych.
W uzdrowisku pacjent poddawany jest
kompleksowej kuracji, m.in. licznym zabiegom
fizykoterapeutycznym, wodoleczniczym, borowinowym, inhalacjom, gimnastyce oraz
kuracjom pitnym. Zabiegi te stosowane systematycznie i w seriach usprawniają czynność
wielu narządów, powodując w nich równocześnie korzystne zmiany. Podstawą leczenia
uzdrowiskowego jest bowiem włączenie naturalnych metod leczniczych odpowiednio dobranych do stanu danego pacjenta, precyzyjne ich dawkowanie i skuteczna kontrola.
Leczenie uzdrowiskowe polega na wykorzystaniu naturalnych bogactw i czynników
fizycznych, tj. wód mineralnych, peloidów (borowiny), bodźców klimatoterapeutycznych,
hydroterapii, fizykoterapii i kinezyterapii.
Naturalne bogactwa i czynniki fizyczne mogą
być wykorzystywane pod postacią m.in. kąpieli leczniczych, kuracji pitnych, inhalacji, ćwiczeń, okładów, ciepłolecznictwa, ultradźwięków, laseroterapii, krioterapii, masażu
leczniczego, gimnastyki indywidualnej i zbiorowej.
Co jest kluczem do sukcesu w budowaniu oferty i marki uzdrowiska w krajowych
warunkach konkurencyjności rynkowej?
– Uzdrowiska potrzebują marki silnej jako
ostrza promocyjnego. Analiza SWOT obej-
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chu i fizykoterapii, atrybuty i elementy budowy
wizerunku, przygotowanie i dobór personelu. A więc należy określić przede wszystkim
charakter projektowanej bazy uzdrowiskowej
i turystycznej oraz dodatkowe elementy oferty usług uzdrowiska.
Jakość oferowanych produktów oraz
usług jest kluczowym elementem budowania
pozycji i marki uzdrowiskowej. Przydatnym
i dobrze postrzeganym przez odbiorców naszych usług elementem jest wdrożenie certyfikatów systemu zarządzania jakością zgodnych z normą ISO oraz HACCP, a także systemu zarządzania środowiskowego ISO. Posiadanie certyfikatów tych systemów potwierdza wiarygodność w szeroko pojętej
jakości produktów i usług.
Piękne położenie i widoki, czysta natura i lecznicze zdroje, bogata oferta sanatoryjna i sportowa, rozbudowana infrastruktura
turystyczna i rozrywkowa, przestrzenie ogólno-publiczne, tj. deptaki, ryneczki bądź pro-

Pobyt w uzdrowisku daje możliwość intensywnej
rehabilitacji, korzystania z wykwalifikowanej kadry
fizykoterapeutów, rehabilitantów oraz lekarzy
zajmujących się leczeniem uzdrowiskowym.
Ponadto można korzystać z kąpieli leczniczych
w wodach termalnych, spacerów po zróżnicowanym
terenie i w specyficznym, bardzo przyjaznym
dla zdrowia, mikroklimacie sanatoryjnym
muje rozpoznanie sił i słabości, czyli mocnych
i słabych stron Uzdrowiska – analiza wewnętrzna – oraz obecnych i przyszłych zmian
w jego otoczeniu, czyli szans i zagrożeń
Uzdrowiska – analiza zewnętrzna. Analiza
SWOT obejmuje kluczowe wnioski wynikające z analizy trendów europejskich oraz obecnego stanu uzdrowiska, jak również badań dotyczących oczekiwań potencjalnych klientów,
czyli kuracjuszy, odnośnie usług świadczonych
przez Uzdrowisko.
Kluczem do sukcesu w budowaniu oferty i marki uzdrowiska jest określenie podstawowych aspektów związanych z danym
uzdrowiskiem. Należy określić m.in. wpływ
warunków klimatycznych i naturalnych surowców leczniczych na: profil uzdrowiska
i ofertę usług, charakter i profil usług okołoturystycznych, rodzaj aktywności, formy ru-

menady, wszystko to musi być jak magnes dla
odbiorców usług – w tym przypadku kuracjuszy.
Dużą szansą w budowaniu marki daje
wykorzystanie funduszy unijnych. Realizacja
planów pozwoli na przyciągnięcie inwestorów
prywatnych i poszerzenie bazy zabiegowej, hotelowej i gastronomicznej.
Na jakie aspekty największą uwagę
zwracają kuracjusze, decydując się na pobyt
w uzdrowisku, i jak zarządcy obiektów
uzdrowiskowych odpowiadają na ich potrzeby?
– Z leczenia w uzdrowisku może skorzystać każdy, kto jest objęty ubezpieczeniem
zdrowotnym, a także osoby, które spełniają
kryterium dochodowe z art. 8 ustawy z dnia
12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, jeżeli posiadają obywatelstwo polskie i miejsce
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zamieszkania w Polsce. Z leczenia uzdrowiskowego można skorzystać raz na 18 miesięcy.
Turnus w sanatorium dla osoby dorosłej trwa
21 dni i odbywa się w ramach urlopu wypoczynkowego, natomiast w szpitalu uzdrowiskowym – 28 dni i odbywa się w ramach zwolnienia lekarskiego.
Kuracjusze, decydując się na pobyt
w uzdrowisku, zwracają uwagę na wiele
aspektów, jednak kilka z nich warto szczególnie wymienić. Jednym z takich aspektów
jest profil leczenia uzdrowiskowego. O miejscu leczenia decyduje lekarz-konsultant – specjalista balneologii lub rehabilitacji medycznej, który w oparciu o dane na temat stanu
zdrowia zawarte w skierowaniu dokonuje wyboru. Podstawowe profile leczenia uzdrowiskowego to: choroby narządów ruchu i reumatologia, choroby układu krążenia, choroby układu oddechowego, choroby skóry,
choroby układu wydzielania wewnętrznego
i przemiany materii, choroby kobiece, choroby
układu trawienia, choroby układu moczowego.
Klienci zwracają też uwagę na to, co
wchodzi w skład pakietu uzdrowiskowego. Sanatorium musi zapewnić kuracjuszowi: całodobową opiekę medyczną – lekarską i pielęgniarską, dwa zabiegi przyrodolecznicze
dziennie, zabezpieczenie w leki i materiały medyczne niezbędne do prowadzenia leczenia,
przy czym leki stale przyjmowane należy przywieźć ze sobą, a także dietę odpowiednią do
stanu zdrowia.

Nie mniej istotnym aspektem są koszty
związane z pobytem w sanatorium. Pobyt
w uzdrowisku trwa 21 dni. Leczenie sanatoryjne jest kontynuacją leczenia specjalistycznego lub szpitalnego. Jego celem jest rehabilitacja, leczenie chorób przewlekłych oraz
szeroko pojęta profilaktyka. Chory skierowany
na leczenie w szpitalu uzdrowiskowym ma
w nim zagwarantowany bezpłatny pobyt – zakwaterowanie i wyżywienie. Dotyczy to także zabiegów i leków, które są zalecone przez
lekarza. Musi jednak zapłacić za dojazd na
miejsce kuracji. Jedynie osobom z dysfunkcją narządu ruchu, które nie mogą skorzystać
z transportu publicznego, przysługuje bezpłatny przejazd do szpitala uzdrowiskowego
lub sanatorium karetką pogotowia. Taka konieczność musi być jednak potwierdzona
przez lekarza.
O ile pobyt chorego w szpitalu uzdrowiskowym jest bezpłatny, o tyle w przypadku wyjazdu do sanatorium chory musi liczyć się
z dodatkowymi wydatkami. Pacjent płaci za
przejazd do uzdrowiska oraz pokrywa część
kosztów wyżywienia i zakwaterowania w sanatorium. Wysokość opłat uzależniona jest od
terminu pobytu – niższe opłaty pobierane są
od 1 października do 30 kwietnia, wyższe natomiast w pozostałych miesiącach roku. Ich
wysokość jest dokładnie określona w rozporządzeniu ministra zdrowia w sprawie leczenia
uzdrowiskowego.
Pobyt w uzdrowisku daje możliwość intensywnej rehabilitacji, korzystania z wy-

kwalifikowanej kadry fizykoterapeutów, rehabilitantów oraz lekarzy zajmujących się leczeniem uzdrowiskowym. Ponadto można korzystać z kąpieli leczniczych w wodach termalnych, spacerów po zróżnicowanym terenie i w specyficznym, bardzo przyjaznym dla
zdrowia, mikroklimacie sanatoryjnym.
Kuracjusze przed wyjazdem zadają pytania: Czy bywają tam ludzie w moim wieku? Czy nie zanudzę sie tam na śmierć?
Jak wykorzystać czas wolny od zabiegów?
W każdym sanatorium istnieje wiele różnorodnych ofert spędzania wolnego czasu
i wszystko jest bardzo dobrze zaplanowane.
Jeśli są jakieś rozczarowania, to wynikają one
tylko z wcześniejszych oczekiwań pensjonariuszy.
Zarządzający obiektami uzdrowiskowymi dokonują wielu starań aby pobyt sanatoryjny był dla wszystkich bardzo atrakcyjny. W kompleksach sanatoryjnych znajdują się: kawiarnie z codziennymi wieczorkami tanecznymi, sale internetowe, pijalnie
świeżych soków, herbaty i czekolady, wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego, wypożyczalnie rowerów, gabinety kosmetyczno-fryzjerskie. Ponadto
sanatoria oferują bogaty program zagospodarowania czasu wolnego: wycieczki
i spacery z przewodnikiem, imprezy artystyczne i rozrywkowe, spotkania autorskie,
prelekcje i pogadanki.
Rozmawiała Magdalena Szczygielska
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Jest jeszcze wiele
do zrobienia
O rozwoju polskich uzdrowisk, budowaniu atrakcyjnej oferty i silnej marki oraz
wyzwaniach, przed którymi stoi branża uzdrowiskowa, rozmawiamy
z Bartłomiejem Walasem, wiceprezesem Polskiej Organizacji Turystycznej
Jak ocenia pan rozwój polskich uzdrowisk w ostatnich latach i skuteczność działań podmiotów z branży uzdrowiskowej
w budowaniu atrakcyjnej oferty i silnej
marki opartej na zasobach naturalnych?
– Co najmniej przez ostatnich 15 lat
uzdrowiska polskie przeszły długą drogę,
przede wszystkim w unowocześnieniu swego statusu, regulowanego ustawą o gminach
uzdrowiskowych. Relacje między gminą mającą status uzdrowiska a sektorem lecznictwa
poprawiły się, ale wciąż jest jeszcze kilka obszarów, które wymagają wprowadzenia
zmian.
Obserwujemy znaczny postęp w tworzeniu zróżnicowanych produktów z obszaru turystyki uzdrowiskowej, składających się
na bogatą ofertę rehabilitacyjno-leczniczą,
a także wellness & spa. Uzupełnieniem usług
z zakresu medycyny i kosmetologii są ciekawe propozycje spędzania wolnego czasu i coraz nowocześniejsza baza hotelarska. Oferta jest w wielu uzdrowiskach coraz atrakcyjniejsza, lecz wciąż wymaga jeszcze wielu inwestycji w infrastrukturę, a także doskonalenie i profesjonalizację kadr.
Pozytywnym sygnałem jest pojawienie się
konsorcjów będących przejawem konsolidacji i integracji branży, co na pewno pomoże
w jej rozwoju i pobudzaniu popytu na jej usługi. Za wcześnie jednak, aby mówić o silnych,
rozpoznawalnych markach, choć jest już
kilka znakomitych przykładów rozpoczęcia
procesu brandingu uzdrowisk, jak na przykład
Kołobrzeg, Szczawnica, Nałęczów, Krynica
czy Muszyna. Ten proces zaczął się wraz
z prywatyzacją uzdrowisk, ale biorąc pod uwagę zarówno konkurencję na tym rynku, jak
i duży potencjał polskich uzdrowisk, trzeba
przyznać, że jest jeszcze wiele do zrobienia,
by w pełni wykorzystać szansę, jaka się przed
nami pojawiła.
Jakie wyzwania stoją przed uzdrowiskami, aby były istotnym ogniwem pozytywnego wizerunku narodowej turystyki i jakie miejsce zajmuje oferta branży uzdrowiskowej w działaniach promocyjnych polskiej
marki?
– Uzdrowiska są naturalnym produktem
marketingu turystycznego, ale fakt, że generują około 3 proc. przyjazdów zagranicznych
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Pozytywnym sygnałem jest pojawienie się
konsorcjów będących przejawem konsolidacji
i integracji branży, co na pewno pomoże w jej
rozwoju i pobudzaniu popytu na jej usługi
powoduje, że nigdy nie będą marką dominującą. Najważniejsze jest to, że mając profesjonalny – chociaż jak już wcześniej wspomniałem wymagający jeszcze udoskonalenia
– produkt, dysponujemy bardzo zróżnicowaną ofertą turystyczną. Zważywszy na sezonowość i konkurencję na rynku turystycznym, jest to bezsprzecznie atut. Uzdrowiska
mają wpływ na wizerunek, choć na razie głów-

nie na rynku krajowym. Obserwuję jednak, że
prace przy konstruowaniu koncepcji wielobranżowej marki kraju za granicą postępują
i wierzę, że doczekamy się strategii brandingu narodowego, w którym jest miejsce dla
uzdrowisk, tym bardziej, że dbałość o zdrowie jest obecnie silnym trendem na świecie.
Rozmawiała Magdalena Szczygielska
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Dla zdrowia i urody
Rozmowa z Bartoszem Sadowskim, prezesem
Przedsiębiorstwa Uzdrowiskowego „Ustroń” SA
Jakie aspekty decydują o popularności
zarządzanych przez państwo obiektów wśród
kuracjuszy?
– Uzdrowiska „Ustroń” wyróżnia kompleksowość leczenia i rehabilitacji. Stosujemy
kilka metod leczniczych jednocześnie, a nad ich
prawidłowym przebiegiem czuwa profesjonalny
i wyspecjalizowany personel. Oferujemy zabiegi
na bazie naturalnych surowców leczniczych,
takich jak solanka o stężeniu 3–4 proc., która
zaliczana jest do najlepszych w kraju, czy też
borowina ze złoża „Zabłocie”. Dążąc do zapewnienia kuracjuszom jak najlepszego komfortu, połączyliśmy zabudowaną przewiązką
Szpital Uzdrowiskowy „Równica” z Uzdrowiskowym Zakładem Przyrodoleczniczym,
co umożliwia swobodne przemieszczanie się
bez konieczności wychodzenia na zewnątrz.
Zarząd oraz pracownicy dokładają wszelkich starań, aby kuracjusze i goście czuli się
w Uzdrowisku „Ustroń” wyjątkowo.
W leczeniu jakich schorzeń specjalizują się obiekty sanatoryjne PU „Ustroń” SA?

– Dysponujemy 1500 miejscami w czterech
domach sanatoryjnych: „Równica”, „Kos”,
„Narcyz”, „Rosomak” oraz komfortowym
hotelu „Wilga” ***. Posiadamy największy w Europie Uzdrowiskowy Zakład Przyrodoleczniczy, w którym codziennie wykonywanych jest
ponad 6 tys. zabiegów leczniczych, rehabilitacyjnych i relaksacyjno-pielęgnujących.
Specjalizujemy się w leczeniu i rehabilitacji: kardiologicznej, neurologicznej, onkologicznej, wielonarządowej ze wskazań ortopedycznych, narządu ruchu oraz pulmo-

nologicznej. Oferujemy pobyty: leczniczozdrowotne, specjalistyczne, hotelowe oraz dla
grup zorganizowanych, tj. szkolenia, konferencje.
Jak przedstawiają się najbliższe plany
rozwojowe?
– Mając świadomość rosnącej konkurencji na rynku medycznym, planujemy zmodyfikować ofertę dla kuracjuszy. Rozpoczęte w 2012 roku inwestycje będą nadal kontynuowane. Do dziś wyremontowano oraz
komfortowo wyposażono ponad 160 pokoi
w Szpitalu „Równica” oraz Hotelu „Wilga”***.
Oddano do użytku również nowoczesną
bazę zabiegową Prestige Club Medical & SPA.
W najbliższym czasie zamierzamy zrealizować szereg dodatkowych inwestycji zmierzających do poprawy warunków pobytowych
i jakości realizowanych usług.
Rozmawiała Dorota Babkiewicz
www.uzdrowisko-ustron.pl
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Uzdrowiskowa walka
o zdrowie i klienta
Zgodnie ze światowymi trendami w turystyce wypoczynek coraz częściej jest łączony
z usługami zdrowotnymi. To otwiera nowe możliwości przed branżą uzdrowiskową,
która musi stworzyć atrakcyjną ofertę nie tylko dla kuracjuszy, którzy przyjeżdżają
do sanatorium na zabiegi, lecz także turystów poszukujących rekreacji wzbogaconej
o walory proﬁlaktyczne, jakie daje pobyt w uzdrowisku
Fot. PRZEDSIĘBIORSTWO UZDROWISKOWE „USTROŃ” SA

Magdalena Szczygielska
eszcze kilkanaście lat temu uzdrowiska
w Polsce kojarzyły się z pacjentami wysyłanymi na podstawie skierowania do
sanatorium, by poddać się zabiegom
i zwalczyć określone schorzenia.

J

Światowe wpływy kształtują rynek
Dziś pod wpływem światowych tendencji coraz więcej osób poszukuje ofert wypoczynkowych, które pozwalają podreperować
zdrowie za sprawą mikroklimatu i walorów
typowych dla uzdrowiska przy jednoczesnej
możliwości skorzystania z pakietów zabiegowych spa & wellness, które przywrócą formę i witalność, a zarazem pomogą się zrelaksowac. Taki kierunek rozwoju uzdrowisk
nawiązuje do tradycji i historycznej roli
uzdrowisk, kiedy to wyjazd „do wód” kojarzony był z odpowiednim statusem społecznym i prestiżem. Dziś rosnące zainteresowanie
pobytem wypoczynkowym w uzdrowisku
wymusza konkurencyjność i stworzenie oferty dającej przewagę nad innymi ośrodkami.
O ile bowiem nadal sprawnie funkcjonuje oferta zabiegowa skierowana do kuracjuszy kierowanych na leczenie przez ZUS i NFZ, o tyle
systematycznie rośnie zainteresowanie rekreacyjnym pobytem w uzdrowisku, pozbawionym wskazań medycznych, a jedynie podyktowanym chęcią poprawy samopoczucia
i formy oraz wzmocnienia zdrowia. Dla tych
osób w miejscowościach uzdrowiskowych powstaje stosowna infrastruktura, wzbogacona
o zaplecze spa, oraz szereg aktywności, które mają uatrakcyjnić pobyt i wpłynąć na kondycję klientów gotowych zapłacić więcej za
ofertę wykraczającą poza nocleg i wyżywienie.
W Polsce status uzdrowisk – nadawany na
podstawie spełnionych warunków sprecyzowanych w Ustawie o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony
uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych z 28 lipca 2005 roku – posiada 45 miejscowości, przy czym równolegle istnieje wiele obszarów lecznictwa uzdrowiskowego, któ-
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re pomimo że formalnie nie mają statusu
uzdrowiska, to posiadają na swoim terenie
obiekty sanatoryjne. Turyści mają więc w czym
wybierać, a gminy uzdrowiskowe i zarządy
przedsiębiorstw sanatoryjnych stoją przed
nie lada zadaniem, aby przekonać osoby,
którym zależy na dobrym zdrowiu i udanym
wypoczynku, że właśnie w tym a nie innym
uzdrowisku znajdą to, czego szukają.

Siła tradycji w nowoczesnej odsłonie
Lecznictwo uzdrowiskowe w Polsce sięga XII wieku, kiedy to, zgodnie z zachowaną dokumentacją, na terenie Sudetów istniały
jedne z pierwszych we wschodniej Europie cieplic, które początkowo przyciągały książąt
z rodu Piastów, a z czasem zyskiwały na popularności również w niższych warstwach
społeczeństwa. Od XVI wieku wielu kuracjuszy wybierało w celach leczniczych podróż
do Szkła, położonego na terenie dzisiejszej
Ukrainy, gdzie z dobroczynnego działania kąpieli siarczanowych korzystali nawet polscy
królowie: Władysław IV, Jan III Sobieski.
W kolejnych wiekach baza uzdrowiskowa rozrastała się o takie miejscowości, jak Krzeszowice, Swoszowice, Lubień, a dzięki systematycznemu rozwojowi gospodarczemu
i komunikacyjnemu o znane i cieszące się dobrą sławą również współcześnie Ciechocinek
i Nałęczów. Na XIX wiek przypada okres
wzmożonych badań nad właściwościami

leczniczymi wód i klimatu, co przyczyniło się
do dalszego rozszerzenia bazy uzdrowiskowej i popularyzacji pobytów leczniczych.
W 1910 roku właściciele uzdrowisk utworzyli
pierwszy Związek Uzdrowisk Polskich z siedzibą we Lwowie, z czasem przeniesioną do
Warszawy, zaś w 1922 uchwalono pierwszą
ustawę o uzdrowiskach. Po II wojnie światowej nastąpił czas odbudowywania zniszczeń
i upaństwowienia uzdrowisk. Wraz z rozwojem infrastruktury turystycznej w miejscowościach uzdrowiskowych wiele obiektów
było przejmowanych przez Fundusz Wczasów
Pracowniczych.
Sytuacja zmieniła się w latach 90., kiedy
po zmianach ustrojowych nastała gospodarka wolnorynkowa, która dała początek prywatyzacji obiektów, a w efekcie stopniowemu
przeobrażaniu się peerelowskich sanatoriów
w modne kurorty, czego jednym z pierwszych
przykładów był Nałęczów. Dziś najwięcej
uzdrowisk znajduje się na południu Polski,
w województwach dolnośląskim i małopolskim, a ich oferta jest wciąż udoskonalana
i rozbudowywana z myślą o przyciągnięciu nie
tylko kuracjuszy ze wskazaniami do leczenia,
lecz także turystów, którzy skuszeni dobrodziejstwami walorów naturalnych miejscowości uzdrowiskowych, liczą także na nowoczesną bazę rekreacyjną na miarę współczesnych standardów, jak i szereg dodatkowych
atrakcji wpływających na jakość wypoczynku.
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Zdrowie to punkt wyjścia
Już z definicji uzdrowiska wynika, iż nieodłącznym elementem obszaru o takim statucie są naturalne zasoby lecznicze i korzystny
dla zdrowia klimat. Ustawa o lecznictwie
uzdrowiskowym określa uzdrowisko jako
obszar, na terenie którego prowadzone jest
lecznictwo uzdrowiskowe, wydzielony w celu
wykorzystania i ochrony znajdujących się na
jego obszarze naturalnych surowców leczniczych, spełniający określone w ustawie warunki. Również w zachodnią nazwę „kurort”,
pochodzącą z łacińskiego „curatio”, wpisane jest lecznictwo. Aby zyskać status uzdrowiska, dany obszar musi posiadać klimat
i złoża naturalnych surowców o potwierdzonych właściwościach leczniczych oraz infrastrukturę techniczną w zakresie gospodarki
wodno-ściekowej, energetycznej i transportu zbiorowego, a także prowadzić gospodarkę
odpadami i spełniać wymagania określone
w przepisach o ochronie środowiska. Na terenie uzdrowiska muszą również funkcjonować odpowiednio wyposażone zakłady
lecznictwa uzdrowiskowego, przygotowane do prowadzenia zabiegów i rehabilitacji,
zgodnie z profilem uzdrowiska zalecane w zależności od rodzaju schorzeń. Właśnie rodzaj
klimatu, zasoby naturalne, właściwości
wód leczniczych decydują o profilu obiektów uzdrowiskowych, metodach leczenia
i o tym, kto korzysta z oferty uzdrowiska. Jednak nie do końca, gdyż obecnie coraz częściej
na pobyt w uzdrowisku decydują się turyści,
którzy kierują się subiektywnymi upodobaniami, jakością oferty rekreacyjnej i poziomem
infrastruktury oraz zaplecza spa & wellness.
I tu pojawia się pytanie, gdzie kończy się
lecznictwo, a zaczyna turystyka uzdrowiskowa.
Formalnie turystyka uzdrowiskowa jest
obok turystyki medycznej ora turystyki spa
i wellness częścią turystyki zdrowotnej. Tu celem podróży jest nie tyle leczenie schorzeń, ile
chęć poprawy stanu zdrowia, regeneracja sił,
profilaktyka. Służą temu zawarte w powietrzu
mikroelementy, właściwości wód mineralnych,
kąpiele i zabiegi wykorzystujące walory zasobów naturalnych uzdrowisk. Ważnym
czynnikiem rozwoju turystyki uzdrowiskowej
jest krajobraz, podnoszący wartość danej lokalizacji poprzez dobroczynny wpływ otoczenia na psychikę człowieka. Dzięki bogactwu i różnorodności zasobów naturalnych,
a w efekcie walorów zdrowotnych, w Polsce
turystyka ma duży potencjał, coraz efektywniej rozwijany przez podmioty z branży i władze lokalne gmin uzdrowiskowych, które
wspólnymi siłami pracują na wizerunek
uzdrowisk i rozwój markowego produktu, coraz częściej docenianego przez turystów,
również z zagranicy. Turystyka uzdrowiskowa jest jednym z priorytetowych produktów
markowych Polski. To po części odpowiedź
na globalne trendy, które jakość wypoczynku łączą nie tylko z bliskim kontaktem z na-

turą, lecz także gamą usług zdrowotnych oraz
szerokimi możliwościami uprawiania sportu, korzystania z zabiegów spa i zaplecza odnowy biologicznej. Wobec tak kształtowanych
oczekiwań ze strony turystów i statystyk
wskazujących na rosnący udział klientów indywidualnych w segmencie turystyki uzdrowiskowej Polska jawi się jako atrakcyjna destynacja, a branża dokłada starań, by coraz
wyżej ustawiać sobie poprzeczkę i doskonalić ofertę z myślą o rosnących wymogach.

Branża jednoczy siły
Rosnące zainteresowanie turystyką uzdrowiskową wśród turystów indywidualnych
stawia szereg zadań i wyzwań przed wszystkimi, którzy decydują o kształcie oferty i pracują na jej jakość oraz utrzymanie konkurencyjności. Koniecznością są systematyczne działania prowadzące do zachowania
wysokiego standardu usług, między innymi
poprzez na bieżąco realizowane inwestycje,
modernizacje i wzbogacanie oferty o nowe
elementy, a równolegle przemyślane, spójne
i skuteczne przedsięwzięcia o charakterze promocyjnym. Właśnie celom marketingowym
i budowaniu marki turystyki uzdrowiskowej
ma służyć postulowana przez Polską Organizację Turystyczną dobrowolna platforma współpracy zrzeszająca podmioty działające w branży. Zgodnie z „Marketingową
strategią Polski w sektorze turystyki na lata
2012–2020” w najbliższym czasie działania
POT mają się koncentrować na promocji turystyki uzdrowiskowej i spa. W ramach promocji tego segmentu turystyki ma powstać
platforma współpracy integrująca na zasadzie
dobrowolności podmioty działające w obrębie tego sektora, które wspierałyby się wzajemnie i działały wspólnie w z korzyścią dla
wizerunku marki i produktu, przedsiębiorstw
oraz regionów. Inicjatywa powołania konsorcjum spotkała się z dużym zainteresowaniem zaproszonych gości. Na pierwszym
posiedzeniu założycielskim 21 lutego br. została wyłoniona Rada Programowa Konsorcjum, które ma działać samodzielnie w afiliacji przy Polskiej Organizacji Turystycznej
na rzecz wspólnego wypracowania i wdrożenia strategii działań mających na celu
wzrost zainteresowania produktami polskiej
turystyki uzdrowiskowej, medycznej oraz
wellness i spa wśród turystów krajowych i zagranicznych.
Dzięki połączeniu sił i budowaniu wspólnego programu marketingowego polska turystyka uzdrowiskowa, i tak pozytywnie odbierana na Zachodzie, ma szansę przyciągnąć
jeszcze większą liczbę turystów, którzy doceniają poziom usług sanatoryjnych dostępnych na polskim rynku, gdyż ten nie odbiega od standardów zagranicznych, podczas
gdy na korzyść polskich uzdrowisk działa
atrakcyjna cena. Warto również zabiegać
o nowe grupy docelowe krajowych odbiorców oferty, w tym młodych ludzi pochło-

niętych pracą, których tempo życia i stres nie
pozostają bez wpływu na stan zdrowia,
a w tej sytuacji nawet krótka regeneracja w
zdrowym klimacie, połączona z aktywnością
fizyczną i odprężającymi zabiegami, jest
wybawieniem. To poważne zadanie, które wymaga dobrej znajomości oczekiwań docelowych odbiorców oferty oraz umiejętnego
połączenia usług dedykowanych kuracjuszom
i gościom liczącym na poprawę formy, ale
również rozrywkę. Należy znaleźć złoty środek, by odpowiednio wyważyć proporcje między usługami opartymi na właściwościach
zdrowotnych miejsca a dodatkowymi atrakcjami, które nie mogą zdominować uzdrowiskowego charakteru pobytu.

Partnerstwo kluczem do sukcesu?
Efekty działań na rzecz rozwoju turystyki uzdrowiskowej w dużej mierze zależą od dobrej woli i jakości współpracy władz lokalnych
z przedsiębiorstwami w zakresie realizowanych inwestycji i działań promocyjnych. Przykładem pozytywnego wpływu prywatyzacji i dobrej współpracy gminy z właścicielem uzdrowiska może być Szczawnica, gdzie wraz z bazą
zabiegową rozwijają się hotele, ośrodki wellness i gabinety odnowy biologicznej. Dzięki szeroko zakrojonym inwestycjom realizowanym
w ramach spójnej strategii rozwojowej w ramach partnerstwa z władzami gminnymi kolejne uzdrowiska mają duże szanse na wykorzystanie posiadanego potencjału.
Ciekawym przykładem wykorzystania
właściwości leczniczych wód jest reklamowany
jako „miasto wody, Indian i rycerzy” Uniejów
– pierwsze w Polsce uzdrowisko termalne, wyróżnione Certyfikatem POT 2012. Uzdrowisko zasłynęło dzięki kompleksowi wód
termalnych położonemu u podnóża XIVwiecznego zamku, przy czym kryte i otwarte baseny oferujące kąpiele w leczniczych wodach solankowych to punkt wyjścia dla rozbudowanej oferty obejmującej sauny, gabinety
masażu, ofertę gastronomiczną i szereg dodatkowych atrakcji, dla tych, którym w równym stopniu zależy na zdrowiu, co relaksie
i rozrywce.
Sektor uzdrowiskowy w Polsce, do niedawna odczuwający skutki niedokapitalizowania w poprzednich dekadach, szybko odrabia straty i zyskuje na atrakcyjności. Aby jednak praca w tym wymagającym segmencie
przynosiła oczekiwane rezultaty w postaci rosnącej liczby turystów zadowolonych z poziomu usług i utrzymującej się konkurencyjności uzdrowisk, konieczna jest skuteczna
współpraca branży i wsparcie ze strony samorządu. Wtedy miejscowości uzdrowiskowe mają szansę nabrać wiatru w skrzydła
i czerpać z tradycji leczniczych, by tworzyć
produkt turystyczny na miarę czasów, który
trafi zarówno w potrzeby osób chorych, jak
i tych, którzy chorób chcą uniknąć, a dziś
stawiają przede wszystkim na wypoczynek
w sprzyjającym otoczeniu.
I
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Fot. ARCHIWUM ORGANIZATORA (3)

Laureaci Programu Solidna Firma

Nobilitacja solidności
Dobiegła końca jedenasta edycja Programu Gospodarczo-Konsumenckiego Solidna
Firma. Finał miał miejsce 8 marca 2013 roku na Stadionie Narodowym w Warszawie.
W tym roku certyﬁkatem zostało uhonorowanych 216 przedsiębiorstw
dea promowania solidności w biznesie
zrodziła się w 2002 roku – wówczas powstał pomysł nagradzania ﬁrm najlepszych z najlepszych. Nie był to, podobnie jak obecnie, łatwy czas dla polskiej gospodarki. Zatory płatnicze były tak potężne,
że wydawało się, iż nie ma w Polsce solidnych
ﬁrm. Niemniej organizatorzy przedsięwzięcia uważali, że jest wiele ﬁrm rzetelnie wywiązujących się ze wszystkich swoich zobowiązań. Członkowie kapituły Programu wskazują na to, iż istnieje bardzo dużo okazji do
tego, by mówić źle o ﬁrmach złych, tworzy się
różne czarne listy, natomiast nie ma wielu okazji do tego, aby mówić dobrze o ﬁrmach dobrych, a to one budują dobrobyt Polski.
Właściciele ﬁrm uhonorowanych certyﬁkatem
Solidnej Firmy często budują rzetelny biznes
kosztem wielkich wyrzeczeń, nieprzespanych nocy, stresów. Pieniądze wpłacane
przez tych przedsiębiorczych ludzi zasilają
krwioobieg ﬁnansowy państwa. Firm dobrych
jest coraz więcej, natomiast zbyt wolno następuje zmiana świadomości społecznej
i nadal głównie docierają do masowego odbiorcy informacje o patologiach rodzimego
biznesu, a nie o występujących w nim pozytywnych zjawiskach, jego sukcesach i to nie
tylko w skali kraju. Program Solidna Firma

I
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Perły Solidności
realizuje swe działania mimo zmieniających
się ekonomicznych uwarunkowań, również
w czasie doświadczanego obecnie spowolnienia czy wręcz kryzysu gospodarczego.
Program Solidna Firma, który na dobre
wpisał się w polskie realia jako „lobby czystego
biznesu”, odbywa się pod patronatem Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce,
wielu marszałków województw, wojewodów

i prezydentów miast. Jego laureaci stanowią
wymierny dowód, że solidność potwierdzona certyfikatem ułatwia funkcjonowanie na
rynku, zwiększa szanse na wygranie przetargu, a także uzyskanie lepszej oferty kredytowej i leasingowej. Łącznie w jedenastu edycjach uczestniczyło kilkaset firm, którym
wręczono ponad 3,5 tysiąca certyfikatów i statuetek, przy czym wiele z nich bierze udział
w programie wielokrotnie, a liczna grupa firm
uczestniczy w większości, a nawet we wszystkich edycjach. To najlepszy dowód, że laureaci
Programu wiedzą, jak wykorzystać posiadanie certyfikatu i jak posługiwać się nim w kontaktach biznesowych. Certyfikat Solidnej
Firmy jest bowiem również doskonałym narzędziem wspierającym budowanie pozytywnego wizerunku firmy, przydatnym, aby
w relacjach gospodarczych, zwłaszcza z partnerami z odległych części Polski i w Europie
bądź na innych kontynentach, łatwiej było negocjować korzystne kontrakty, wspierając się
zweryfikowaną solidnością firmy i udokumentowaną rzetelną działalnością.
Przedsięwzięcie stale się rozwija. Jego organizatorzy na bieżąco reagują na potrzeby
współpracujących przedsiębiorstw. Tradycją stały się już Salony Solidnych Firm
– wspólne stoiska na największych imprezach
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targowych (m.in. BUDMA, POLAGRA).
Uczestnicy programu wzięli udział w ponad
100 spotkaniach, seminariach i szkoleniach,
które stanowiły doskonałą okazję do wymiany
poglądów, nawiązania nowych kontaktów biznesowych oraz bezpośredniego spotkania
z przedstawicielami rządu i parlamentu.
Laureaci brali też udział w programach radiowych i telewizyjnych.
Trzykrotni laureaci Programu otrzymują Srebrny Certyfikat, pięciokrotni – Złoty Certyfikat, a siedmiokrotni – Brązową Statuetkę. Dziesięciokrotni laureaci zostają uhonorowani statuetką Perła Solidności. Firmy te dokumentują swym działaniem, że solidność
jest czymś, czego się nie zdobywa z dnia na
dzień. Program uświadamia także, że mamy
w Polsce bardzo dużo firm, małych, średnich
i dużych, które terminowo i solidnie realizują swoje zobowiązania.
XI edycję Programu Solidna Firma zakończyła Gala Finałowa, którą poprowadził
dziennikarz Programu I Polskiego Radia Paweł Sztompke. Gośćmi honorowymi byli
m.in. przewodniczący Senackiej Komisji
Gospodarki prof. Marek Ziółkowski i poseł
na Sejm RP Franciszek Stefaniuk. Obecni byli
członkowie kapituły programu Solidna Firma: Irma Pęciak (była dyrektor Zespołu Innowacji i Technologii Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości), Jerzy Kwieciński
(były wiceminister rozwoju regionalnego, wi-

Atrakcją Gali było zwiedzanie Stadionu Narodowego
ceprezes zarządu Europejskiego Centrum
Przedsiębiorczości), Jan Król (były wicemarszałek sejmu, członek Rady Nadzorczej
PARP), a także Eugenia Tymieniecka, prezes
Stowarzyszenia Solidna Firma i sekretarz
Programu Solidna Firma – Piotr Kossakowski, który pełnił rolę gospodarza uroczystości.
W tym roku 24 firmy zostały uhonorowane Srebrnymi Certyfikatami, 29 – Złotymi Certyfikatami, a 16 otrzymało Statuetki Solidna Firma 2012. Ponadto 7 firmom przyznano Perły Solidności 2012. Wszyscy laureaci
uwiecznieni zostali na wspólnej fotografii.

W ten sposób dobiegła końca oficjalna część
uroczystości. Następnie zebrani udali się na
bankiet. Wielu przybyłych skorzystało z możliwości zwiedzenia z przewodnikiem Stadionu Narodowego, zapoznając się z historią jego
budowy, topografią, specjalnymi miejscami, takimi jak loże VIP, szatnie i gabinety odnowy służące sportowcom. Dodatkową atrakcję stanowiła możliwość udziału w konkursie montażu szybowca ze styropianu i wprowadzania go w lot ślizgowy. Chętni mogli zagrać na kilku rozstawionych stołach w piłkarzyki, wszak gala miała miejsce na piłkarskim obiekcie sportowym.
I
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Upowszechniajmy
dobre praktyki
Rozmowa z Wojciechem Henrykowskim, prezesem zarządu
Polskiego Centrum Badań i Certyﬁkacji SA
Co kryje się za nagrodą w konkursie Solidna Firma, przyznaną PCBC podczas gali
finałowej w marcu, i co oznacza dla pana to
wyróżnienie?
– To dla nas ogromna satysfakcja, tym
bardziej że już od 9 lat z sukcesami bierzemy
udział w rywalizacji, co zaowocowało kilkoma statuetkami i dyplomami Solidnej Firmy.
W międzyczasie otrzymałem indywidualną
statuetkę, z której jestem szczególnie dumny,
choć nagrody dla firmy traktuję jako ważne
dowody uznania zarówno dla mojej pracy, jak
i całego zespołu PCBC – firmy, która we wrześniu będzie uroczyście obchodziła jubileusz
55-lecia.
Nagroda jest efektem spełnienia szeregu
warunków w obszarze kreowania postaw projakościowych w biznesie, sferze ochrony środowiska, bezpieczeństwa, a PCBC niewątpliwie ma istotne zasługi w tych dziedzinach.
Jednak jakość jest zaledwie jednym z kryteriów oceny, a pod uwagę brane są różne
aspekty działalności wpisujące się w szeroko
rozumianą etykę biznesową. Ta z kolei świadczy o rzetelności i buduje markę oraz renomę. Takie programy i konkursy są bardzo ważne, gdyż upowszechniają dobre praktyki i postawę etyczną, która w dobie wysokiej konkurencyjności często zanika.
Rynek certyfikacji to odczuwa?
– W obszarze certyfikacji dobrowolnej
zauważyłem, że niektóre firmy rezygnują z certyfikatu, choć cały czas dbają o jakość, stosując wewnętrzny system jakości, bez potwierdzenia przez stronę trzecią. To coraz powszechniejsza praktyka. Podejrzewam, że
na takich deklaracjach przedsiębiorstwa coraz częściej będą poprzestawać, co wiąże się
ze znacznymi oszczędnościami. Taka tendencja jest widoczna nie tylko w Polsce, ale
w całej Europie, gdzie liczba wydawanych certyfikatów spada. Należy dodać, że są organizacje, które żądają certyfikacji od swoich dostawców.
Ministerstwo zachęca do przekazywania
1 proc. z podatku na badania rozwojowe oraz
łączenie osiągnięć nauki z biznesem. Taka
inicjatywa może być ratunkiem dla innowacyjnej gospodarki?
– Nakłady przeznaczane na naukę są
w Polsce stosunkowo niskie, a przy tym systematycznie maleją, co nie pozostaje bez wpływu na liczbę wdrożeń. Dlatego każdy do-
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datkowy zastrzyk środków na naukę jest
chwalebny, a wszelkie działania na rzecz rozwoju – wskazane. Zawsze warto szukać sposobów, żeby pobudzić zainteresowanie przemysłu projektami badawczymi i współpracą
z nauką, a z drugiej strony zmotywować instytuty do tworzenia ciekawej oferty dla firm,
by w efekcie jak najmniej wyników prac trafiało na półkę, a jak najwięcej kończyło się
wdrożeniami. Dziś są dziedziny, choćby IT,
w których mamy osiągnięcia, ale w wielu obszarach obserwujemy marazm. Dlatego każdy pomysł, żeby zacieśniać współpracę między instytutami a przemysłem, jest wart wypróbowania, ale pozostaje kwestia właściwego
wykorzystania pozyskanych środków i nadzoru, czy rzeczywiście służą nowym wdrożeniom.

Jak warto rozwiązywać odwieczną walkę cena kontra jakość?
– Jakość obejmuje szereg aspektów takich
jak bezpieczeństwo, niezawodność, trwałość użytkowania etc. Jeżeli czynniki te mają
być spełnione, to oczywiste jest, że jakość musi
kosztować. Walka konkurencyjna tych, którzy
stawiają na atrakcyjne ceny, z tymi, którzy chcą
wygrywać jakością, zawsze będzie aktualna.
I obie grupy znajdą odbiorców, bo w społeczeństwie też jest i będzie podział na tych, którzy kierują się ceną, i świadomych konsumentów, którzy poszukują najwyższej jakości. Cały czas obserwujemy na rynku wyścig,
by oferować coraz lepszą jakość za jak najniższą cenę. I w tym wyścigu trzeba być niezwykle czujnym, bo jeśli nie nadąża się za
zmianami w jakości, bardzo łatwo można wypaść z gry.
Jak tendencje, o których mówimy, kierunkują plany PCBC?
– Cały czas jesteśmy mocno osadzeni
w systemie oceny zgodności i nie chcemy tego
zmieniać, natomiast w ramach tego obszaru chcemy się cały czas doskonalić i oferować
nowe produkty, np. dedykowane producentom żywności modyfikowanej, gospodarstwom agroturystycznym, ośrodkom wellness
& spa. Jesteśmy w trakcie restrukturyzacji,
a przed nami prywatyzacja. Bardzo zależy
nam na administracji centralnej i samorządowej, z którą już teraz współpracujemy w zakresie certyfikacji. Mocno rozwijamy też segment ochrony zdrowia, w ramach którego certyfikujemy placówki i sprzęt medyczny. Równolegle cały czas działamy w przemyśle.
Na przestrzeni 55 lat PCBC odcisnęło
swoje piętno niemal w każdej dziedzinie, działając na rzecz jakości. Przeszkoliliśmy ponad
80 tys. specjalistów w zakresie jakości i nieustająco mamy istotny wkład w kreowanie
i upowszechnianie projakościowych postaw.
Z okazji jubileuszu PCBC ukaże się moja
książka „55 lat PCBC – historia i teraźniejszość”, a uroczystość zaplanowana na organizowany przez nas Dzień Jakości, w tym
roku zyska szczególny wymiar poprzez wybór na miejsce uroczystości Stadionu Narodowego.
Rozmawiał Mariusz Gryżewski
www.pcbc.gov.pl
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Jakość i solidność
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa
Praga-Północ został laureatem programu Solidna Firma, potwierdzając tym
samym przynależność do grona rzetelnych podmiotów gopodarczych
amodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga-Północ świadczy usługi medyczne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej oraz diagnostyki i transportu
sanitarnego na terenie warszawskich dzielnic
Praga-Północ i Targówek. Zapewnia kompleksowe usługi ambulatoryjne oraz działania proﬁlaktyczne związane z przynależnością do Polskiej i Europejskiej Sieci Szpitali
Promujących Zdrowie.
Solidną firmę tworzą solidni ludzie o wysokich kompetencjach zawodowych, zaangażowani w codzienną pracę na rzecz klientów wewnętrznych i zewnętrznych. Odpowiednio dobrany zespól pozwala realizować
wyznaczoną misję oraz odnosić sukcesy w zakresie doskonalenia wdrożonych systemów jakości. O skuteczności i wysokiej jakości podejmowanych działań świadczą pozytywne

S

Alina Chraboł-Sura, dyrektor SZPZLO
Warszawa Praga-Północ
opinie pacjentów i pracowników oraz otrzymane nagrody, wyróżnienia i certyfikaty,
między innymi: certyfikat ISO 9001:2000 (jako
pierwszy w Polsce publiczny zakład lecznictwa otwartego), Polskie Godło Promocyjne

TERAZ POLSKA (również jako pierwszy
w Polsce publiczny zakład lecznictwa otwartego), Certyfikat Akredytacyjny dla POZ, Pamiątkowy Medal „PRO MASOVIA”, „EuroCertyfikat” w kategorii Certyfikat Dobrych
Praktyk Obsługi i Usług, nominacja do nagrody „Najwyższa Jakość w Medycynie” – wyróżnienie to zostało przyznane przez Centrum
Badań i Monitorowania Jakości za konsekwentną realizację założonej wizji i strategii
rozwoju, wzorcowy system zarządzania oraz
najwyższy, gwarantowany standard usług
ochrony zdrowia, świadczonych przez zespół
wybitnych specjalistów z różnych dziedzin medycyny, życzliwość i pełne osobistego zaangażowania podejście do pacjentów zapewniające bezpieczeństwo, skuteczność i komfort leczenia, a także tytuł „Solidna Firma
2012” w Programie Gospodarczo Konsumenckim Solidna Firma.
www.szpzlo.pl

Firma Eurotrafo istnieje na rynku od roku 2003. Od samego początku
naszej działalności zajmujemy się projektowaniem i produkcją transformatorów, dławików, cewek oraz innych elementów indukcyjnych.
Posiadamy własne biuro konstrukcyjne, a pracujący w nim konstruktorzy służą klientom swym długoletnim doświadczeniem i wiedzą popartą setkami wykonanych projektów.
Nasze produkty są stosowane w wielu dziedzinach przemysłu m.in.:
• w spawalnictwie
• w aparaturze łączeniowej
• w kolejnictwie
• w oświetleniu
• w instalacjach przemysłowych i domowych
Pełna lista ich zastosowań jest bardzo długa.
Nasze atuty to:
• krótkie terminy realizacji zamówień
• konkurencyjne ceny – zawsze negocjowane indywidualnie
• możliwość wytwarzania zarówno produktów jednostkowych,
jak i długich serii wyrobów
• dogodne terminy i sposoby dostaw
• dogodne terminy płatności
Od roku 2008 posiadamy certyﬁkat ISO 9001:2001, potwierdzany w kolejnych latach auditami. Posiadany obecnie certyﬁkat to FM 543913,
wydany przez BSI wg normy ISO 9001:2008. Jesteśmy także autoryzowanym dostawcą do wielu znanych ﬁrm globalnych. Uzyskanie tego
statusu jest rezultatem audytów prowadzonych przez naszych klientów.

Al. M. Rataja 16, 96-100 Skierniewice
tel. 46 833 42 30, ﬁrma@eurotrafo.net, www.eurotrafo.net
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Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego
Program Solidna Firma jest najlepiej promowanym przedsięwzięciem tego typu w Polsce. Co
roku z informacją o nim docierają organizatorzy bezpośrednio do ponad 100 tys. przedsiębiorców w całym kraju. Laureaci to firmy małe, średnie i duże, działające zarówno na całym
świecie, jak i funkcjonujące na poziomie lokalnym i regionalnym. To dowód na to, że walory
potwierdzone certyfikatem „Solidna Firma” ułatwiają funkcjonowanie na rynku, zwiększają
szansę na wygranie przetargu, a także uzyskanie lepszej oferty kredytowej i leasingowej.
Udział w seminariach, szkoleniach i spotkaniach organizowanych w ramach programu stanowi
doskonałą okazję do wymiany poglądów oraz nawiązania nowych kontaktów biznesowych.
Dobrze prosperujące i otwarte na współpracę firmy są najlepszą wizytówką województwa,
atutem przyciągającym inwestorów i motorem rozwoju gospodarczego. Sposób, w jaki
funkcjonują przedsiębiorstwa nie pozostaje bez znaczenia dla regionu, w którym działają. Dla
każdego przedsiębiorcy prowadzenie własnej działalności to wyzwanie i duże ryzyko. Dlatego
tak istotna jest integracja środowisk biznesu wokół lokalnych problemów i współpraca
z władzami regionalnymi. Funkcje te doskonale spełnia Program Solidna Firma, który stanowi
platformę wymiany doświadczeń dla biorących w nim udział przedsiębiorców, stymuluje wzajemną pomoc, co w konsekwencji sprzyja budowaniu solidnych marek na polskim rynku,
a także tworzeniu wizerunku odpowiedzialnego przedsiębiorcy.
Szczerze doceniam zaangażowanie organizatorów Programu Solidna Firma w dotychczasową działalność na rzecz gospodarki,
umiejętną ocenę, weryfikację przedsiębiorstw przez ekspertów, konsumentów i partnerów gospodarczych.

Jolanta Chełmińska, wojewoda łódzka
Jedną z głębokich przyczyn obecnego „dołka” ekonomicznego jest nieposzanowanie wartości. Choć nie jest to zjawisko nowe, wciąż wywołuje reperkusje w życiu gospodarczym
i społecznym. Wyrazem tego jest m.in. bezwzględne dążenie do osiągania zysku przy odrzuceniu uniwersalnych zasad moralnych, funkcjonowanie mafijnych układów typu zmów cenowych,
ustawianych przetargów, itp. W tym kontekście solidność pojmowana jako filozofia biznesowa
oparta na mądrości i kryterium uczciwości i rzetelności, nie szkodzenia innym i sobie, etycznego podejścia do organizacji państwa i jego instytucji, partnera handlowego czy kooperanta, załogi i środowiska społecznego i przyrodniczego, jawi się jako swoiste koło ratunkowe
nie tylko dla gospodarki, ale i całego życia społecznego.
Przedsiębiorcy zauważyli, że bycie solidnym jest wysoko cenioną cechą otwierająca nowe perspektywy dla rozwoju biznesu. Zarówno wielkie zakłady, jak i małe firmy, czy organizacje
samorządu gospodarczego przekonują się, że wyróżnik ten otwiera nowe perspektywy dla
kontaktów i kooperacji. Certyfikaty i nagrody poświadczające solidność są gwarancją, że firma
jest uczciwym płatnikiem swoich zobowiązań publicznoprawnych i prywatnych, dba o swoje
dobre imię poprzez troskę o personel i otoczenie.
Solidne firmy są solą biznesu, a ich menedżerowie to odpowiedzialni partnerzy w produkcji,
usługach, handlu, rzetelni podatnicy, ludzie myślący o innych, mający dobre serca ujawniające się w dziełach charytatywnych. Innymi słowy – solidność to poczucie pewności dla partnerów, pracowników i państwa.
Nie mam też wątpliwości, że bycie solidnym będzie ważyło w coraz większym stopniu na życiu gospodarczym naszego kraju. To
powrót do normalności, za czym wszyscy tęsknimy. Służy temu również przejrzysty system podatkowy, stabilność przepisów
i kondycja gospodarki.

Zygmunt Łukaszczyk, wojewoda śląski
Zaufanie to trwały fundament, na którym budowana jest zawsze dobra i partnerska
współpraca. W prowadzeniu działalności gospodarczej budowanie zaufania klientów oraz
ufność inwestorów są równie ważne, co koncentracja na maksymalizacji zysku i celach ekonomicznych. Biznes wymaga bowiem nie tylko stałej poprawy wyników finansowych, wiedzy czy
doświadczenia, ale również wartości etycznych, o czym pisał Ojciec Święty Jan Paweł II w encyklice „Centesimus annus”: „Proces ten wymaga zaangażowania tak ważnych cnót, jak
rzetelność, pracowitość, roztropność w podejmowaniu uzasadnionego ryzyka, wiarygodność
i wierność w relacjach międzyosobowych, męstwo we wprowadzaniu w życie decyzji trudnych i bolesnych, lecz koniecznych dla wspólnej pracy przedsiębiorstwa i dla zapobieżenia
ewentualnym katastrofom”.
Z ideą sprawnego zarządzania coraz częściej pojawia się refleksja nad moralnym sensem
prowadzenia działalności. Biznes wiąże się ze współdziałaniem ludzi i pełni istotną rolę
w społeczeństwie, gdyż przeplata się z jego życiem kulturalnym, naukowym, obywatelskim czy
politycznym. Tym ważniejsze jest zatem prowadzenie działalności zgodnie z etyką i normami
moralnymi. Jestem przekonany, że służy ona dobru wspólnemu, ułatwia funkcjonowanie firmy
na rynku, stanowi źródło sukcesu i bogactwa. Zwiększa również atrakcyjność inwestycyjną.
Będąc bliskim słowom Immanuela Kanta: „Postępuj tylko według takiej maksymy, dzięki której możesz zarazem chcieć, żeby stała
się powszechnym prawem”, życzę wszystkim śląskim przedsiębiorcom, aby przesłanie niemieckiego filozofa było dla nich czytelnym drogowskazem w prowadzeniu działalności gospodarczej. Pamiętajmy, że praktyka oszukiwania prowadzi do podważenia zaufania i niszczy ducha współpracy, tak potrzebnego do odniesienia sukcesu w biznesie.
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Laureaci Konkursów Branżowych Centralnego Biura Certyfikacji Krajowej: Firma Roku 2012, Placówka Oświatowa Roku 2012, Bank
Spółdzielczy Roku 2012, Hotel Roku 2012 oraz Polish Exclusive 2013

Gala Finałowa
Konkursów Branżowych
Centralne Biuro Certyﬁkacji Krajowej ogłosiło zwycięzców 5 konkursów branżowych
podczas uroczystej Gali Finałowej w Warszawie, która odbyła się 25 lutego 2013 roku
Fot. TOMASZ KOWALSKI/DOBREZDJECIA.PL (2)

odczas uroczystej Gali Finałowej
Konkursów Branżowych, która miała miejsce 25 lutego bieżącego roku
w warszawskim Hotelu Marriott,
Centralne Biuro Certyﬁkacji Krajowej
(CBCK) ogłosiło laureatów konkursów o tytuł: „Placówka Oświatowa Roku 2012”,
„Hotel Roku 2012”, „Bank Spółdzielczy
Roku 2012”, „Firma Roku 2012” oraz „Polish Exclusive 2013”.
Nagrody wręczono instytucjom i przedsiębiorstwom, które znacząco wyróżniły się
na tle konkurencji w ubiegłym roku. Gala Finałowa była doskonałą okazją do podsumowania całego roku działalności CBCK
i spotkania w gronie profesjonalistów. – Przyznanie certyfikatu jest potwierdzeniem oferowania przez firmę produktów i usług najwyższej jakości. To wyróżnienie, które jest wyrazem uznania środowiska branżowego oraz
podpowiedzią dla klientów komu warto zaufać – powiedział Marcin Andrzejewski, dyrektor programowy CBCK, otwierając uroczysty wieczór.
Laureaci wszystkich konkursów branżowych, organizowanych przez CBCK, są wyłaniani przez Kapitułę w procesie analizy pozycji rynkowej firmy, jej wkładu w rozwój branży oraz oceny poziomu satysfakcji konsu-

P

Od lewej: Szymon Kusarek, Katarzyna Cichopek oraz Marcin Andrzejewski
menckiej. Do kluczowych czynników weryfikujących zgłoszone firmy należą rekomendacje klientów i partnerów biznesowych,
wyniki badań marketingowych i wnioski z raportów, przygotowywanych przez inspektorów wojewódzkich CBCK.
W zależności od kategorii wręczono trzy
rodzaje certyfikatów – złoty – trzykrotnym lau-

reatom w swojej branży, srebrny – placówkom
nagradzanym drugi rok z rzędu oraz miedziany – firmom, które znalazły się w gronie
laureatów po raz pierwszy.
Uroczystą Galę poprowadzili: Katarzyna Cichopek oraz Szymon Kusarek, a gwiazdą wieczoru była Olga Bończyk, która zachwyciła gości swoim recitalem.
I
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Tradycja zobowiązuje
Rozmowa z Anielą Kijkowską, prezes Banku Spółdzielczego w Ośnie Lubuskim,
uhonorowanego certyﬁkatem „Bank Spółdzielczy Roku 2012”

Jak przebiegał rozwój banku w świetle
ponad 50-letniej działalności?
– Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim
został powołany do działania w 1961 roku.
Podstawowymi celami jego działalności było
gromadzenie środków pieniężnych na rachunkach oszczędnościowych, udzielanie
kredytów i pożyczek na potrzeby indywidualnych gospodarstw rolnych oraz rozdzielanie środków uzyskanych ze źródeł państwowych. W połowie lat 70-tych nastąpiły zmiany w bankowości spółdzielczej. Nowy statut
przyznawał znaczne uprawnienia, ale umoż-

liwiał też daleko idącą ingerencję BGŻ. W tym
czasie rozpoczęliśmy pełną obsługę rolnictwa
indywidualnego i budownictwa mieszkaniowego. Prężnie rozwijała się także działalność
oszczędnościowa. Początek lat 90-tych był natomiast okresem przystosowywania się do warunków gospodarki wolnorynkowej. Nowa
ustawa o prawie bankowym nałożyła na nas
obowiązek posiadania kapitału własnego
w wysokości minimum 300 tys. ECU. Musieliśmy rozszerzyć teren działania i powiększyć sieć placówek. Realizując tę strategię, w
1996 roku włączyliśmy w nasze struktury Bank
Spółdzielczy w Sulęcinie wraz z punktem kasowym w Lubniewicach. Przełom XX i XXI
wieku był okresem szczególnie pomyślnym dla
rozwoju naszego banku. Wypracowywane wyniki finansowe pozwoliły nam zwiększyć
fundusze własne do poziomu 500 tys. euro.
Pomyślnie zrealizowaliśmy program naprawczy i przeprowadziliśmy modernizację
naszych oddziałów, a także otworzyliśmy
nowe placówki.

Jakie działania podejmują państwo, by
skutecznie konkurować z bankami komercyjnymi?
– Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim
działa na terenie trzech powiatów: słubickiego,
sulęcińskiego i gorzowskiego. Jesteśmy bankiem umiejętnie łączącym tradycję z nowoczesnością. Wieloletnie doświadczenie sprawia, że potrafimy odpowiednio dobierać
produkty finansowe do potrzeb klientów, a 50letnia tradycja zobowiązuje nas do ciągłego
uatrakcyjniania oferty oraz tworzenia bezpiecznych warunków deponowania oszczędności. Placówki banku wyposażone są w nowoczesne systemy informatyczne, nieustępujące bankom komercyjnym. Aby usprawnić obsługę klientów, uruchomiliśmy bankomaty w Ośnie Lubuskim, Słubicach, Górzycy, Kostrzynie nad Odrą, Sulęcinie i Lubniewicach.
Rozmawiał Piotr Nowacki
www.bs.osno.sgb.pl

Partner w interesach
Bank Spółdzielczy w Gryﬁnie działa od 65 lat. Będąc instytucją zaufania publicznego,
prowadzi działalność w sposób zapewniający bezpieczeństwo powierzonych mu środków
ank działa na terenie czterech gmin:
Gryﬁno, Banie, Widuchowa oraz
Kołbaskowo. Oferta skierowana
jest do osób ﬁzycznych, przedsiębiorców indywidualnych, ﬁrm, instytucji oraz
rolników. – Staramy się być dla naszych klientów jak najlepszym partnerem w interesach
– mówi Małgorzata Kaźmierczak, prezes
banku.
Bank w swojej ofercie posiada produkty
skierowane do wszystkich grup klientów,
jednak ponad 60 proc. udzielonych przez bank
kredytów stanowią kredyty preferencyjne z dopłatami z AR i MR. Bank jest rozpoznawalny na rynku lokalnym i stara się w pełni zaspokajać potrzeby swoich długoletnich klientów, którzy wiedzą, że spotkają się ze zrozumieniem i pozyskają doradztwo nie tylko
w sprawach dotyczących usług bankowych,
ale także w zakresie pozyskania środków unijnych oraz ubezpieczeń upraw i majątku.
Od 2001 roku Bank jest zrzeszony z SGBBankiem SA w Poznaniu. Działalność BS

B
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Siedziba Banku Spółdzielczego w Gryfinie

Sala operacyjna w centrali banku w Gryfinie

w Gryfinie spotyka się z uznaniem ogólnopolskich gremiów konkursowych. W roku
2011 uzyskał on tytuł „Jakość Roku 2011”
w kategorii usługi, w 2012 roku otrzymał certyfikat „Rzetelna Firma” oraz został uhonorowany tytułem „Bank Spółdzielczy Roku
2012”, otrzymał też tytuł „Jakość Roku
2012” w kategorii usługi bankowe oraz „Jakość Roku Srebro”.
– Jednym ze statutowych działań naszego banku jest wspieranie społeczności lokalnej. Bank chętnie uczestniczy w organizacji

imprez gminnych, szkolnych, jak również organizowanych przez inne podmioty i organizacje. Sponsorujemy nagrody, pomagamy
w organizacji imprez kulturalnych i sportowych. Różne formy udziału banku w życiu
społecznym i kulturalnym spotykają się z pozytywnym odbiorem i wpływają na kształtowanie pozytywnego wizerunku naszego banku wśród lokalnej społeczności – mówi Małgorzata Kaźmierczak, prezes BS w Gryfinie.
www.bsgryfino.pl
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Utrzymywanie
bliskich relacji z klientami
Rozmowa z Józefem Szperlakiem, prezesem zarządu Banku Spółdzielczego w Jabłonce
i przewodniczącym Komitetu Obrony Polskiej Bankowości Spółdzielczej (KOPBS)
Jakie czynniki decydują o wysokiej pozycji banku na dynamicznym rynku finansowym, czego potwierdzeniem niedawno
zdobyty tytuł „Banku Spółdzielczego Roku
2012”?
– Zdecydowanie wysoko cenię swoje doświadczenie, jakie zdobyłem kierując różnymi
jednostkami produkcyjnymi i instytucjami
w latach 1975–1997. To doświadczenie – zdobyte po drugiej strony kasy banku – jest niezwykle przydatne obecnie, kiedy sam nim kieruję. Nie bez znaczenia dla osiąganych
sukcesów są również takie czynniki jak:
wykształcenie ekonomiczne, umiejętność
analizowania procesów rynkowych, pracowitość, uczciwość, intuicja, a nade wszystko otwartość w kontaktach z klientami,
zwłaszcza w warunkach rosnącego zaufania
społecznego. Nie można mówić o dobrych
wynikach również bez wsparcia pracowników i rady nadzorczej. Zespołowa praca organiczna dynamizuje każdy wysiłek. To recepta na sukces.
Co daje przewagę bankom spółdzielczym
nad innymi instytucjami finansowymi?
– Tym, co daje bankom spółdzielczym
przewagę nad innymi instytucjami finansowymi, jest przede wszystkim utrzymywanie
bliskich relacji z klientami, środowiskiem samorządowym, szkolnym, kościelnym oraz
z instytucjami charytatywnymi. Klient znany bankowi zawsze otoczony jest szczerą
i uczciwą opieką doradczą. Pracownicy z zaangażowaniem starają się w jak największym
stopniu sprostać jego oczekiwaniom. Należy wziąć też pod uwagę, że celem banku
spółdzielczego nie jest jedynie chęć osiągnięcia zysku netto. Nie chciałbym generalizować, ale pokusiłbym się o stwierdzenie,
że najlepszymi klientami banków spółdzielczych są dziś klienci, którzy mieli okazję poznać kulisy obecnej komercyjnej obsługi
bankowej.
Jako przykład podam taką anegdotę.
Jednego z byłych prezesów banku spółdzielczego zapytał kiedyś kontroler jak to robi,
że nie ma w banku kredytów straconych, a te,
które są zaciągane, na czas są spłacane. Na
co prezes mu odpowiedział: staram się chodzić do kościoła na tę samą mszę, na którą
uczęszcza mój niepoprawny dłużnik. Dopadam go na schodach przed wyjściem z kościoła w tłumie ludzi i głośno wołam: „Kie-

Prezes Józef Szperlak
w latach 1998–2000 aktywizował inne
banki spółdzielcze i często walczył
w Sejmie RP o spowolnienie wprowadzania coraz wyższych progów kapitałowych. Angażował się także w batalię o kształt zapisów w nowelizowanej „Ustawie o bankach spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach
zrzeszających”. Banki zanotowały wtedy sukces legislacyjny.
Z 1290 banków spółdzielczych działających w latach 90., obecnie działa
jeszcze 578 banków. W tym czasie nie
powstał żaden nowy bank spółdzielczy,
gdyż proces legislacyjny skutecznie
zablokował w praktyce taką możliwość. Przewodniczący KOPBS lansuje
aktualnie ideę skutecznej obrony tych
578 jednostek bankowych, które skupiają resztkę kapitału bankowego
w polskich rękach. Banki się bronią,
a skuteczność tej obrony zależy już
prawie wyłącznie od posłów.

Bank Spółdzielczy w Jabłonce w 2012
roku wygospodarował zysk netto
w wysokości prawie 2 mln zł, udzielił
49 mln kredytów, zatrudniał 23 osoby,
których wydajność pracy lokuje ten
bank w czołowej 10-tce Banków Spółdzielczych w Polsce na 578 placówek.

dy pan pojawi się w moim banku?”. Nie naruszam tajemnicy bankowej, a wszyscy wiedzą, o co chodzi.
Jakie nowoczesne narzędzia wprowadzają państwo do oferty, by jak najpełniej
sprostać oczekiwaniom swoich klientów?
– Wbrew pozorom klienci nie oczekują
od banku spółdzielczego najnowocześniejszych narzędzi obsługi. Drastycznie szybko
wprowadzany postęp technologiczny zniechęca klientów. Aby umożliwić im poznanie
wartości nowej wersji programu, a tym samym wskazać zalety tego nowego rozwiązania, klient musi zostać uprzednio przeszkolony przez pracowników banku. Przykładowo, zamiast Homebankingu wdrażaliśmy eCorponet, co spotkało się z oporem
ludzi zatrudnionych w księgowości jednej
z instytucji, gdyż nie chciały one poddać się
szkoleniu.
Do takich nowych, istotnych rozwiązań, które zostały zastosowane w naszym banku, zaliczyłbym: udostępnienie bankomatów
na terenach wiejskich, uruchomienie poczty
elektronicznej funkcjonującej w całym systemie bankowości elektronicznej pomiędzy
wszystkimi bankami spółdzielczymi, usługi
SMS Banking i eCorponet, świadczenie
usług dewizowych i walutowych w pełnym zakresie zleconych przez klienta, zapewnienie
bezpieczeństwa informacji o kliencie wraz
z możliwością natychmiastowego odtworzenia wszelkich operacji tuż po ewentualnej
awarii serwerów.
Banki Spółdzielcze mogą znaleźć się
w trudnej sytuacji ze względu na unijne uwarunkowania prawne. Jak by pan to skomentował?
– Obrona banków spółdzielczych jest
obecnie konieczna, gdyż zmiany prawne
dyktowane przez Unię Europejską we współpracy z Komisją Nadzoru Finansowego i Ministerstwem Finansów lansują projekty zmian,
w wyniku wdrożenia których może dojść do
przejęcia własności spółdzielczej przez nieznany nam IPS – System Ochrony, a w konsekwencji może dojść do pozbawienia sektora
bankowości spółdzielczej dotychczas posiadanej samodzielności i własności.
Rozmawiała Dorota Babkiewicz
www.bsjablonka.pl
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W ciężkich czasach jakość
nabiera większego znaczenia
Uczestnicząc w kilkuset wizytacjach w roku widzę, że ﬁrmy mają świadomość
istniejących w nich problemów i nie boją się o nich mówić. Co istotne, same wskazują
słabe punkty i od razu przedkładają plan naprawczy – mówi Marcin Andrzejewski,
dyrektor programowy Centralnego Biura Certyﬁkacji Krajowej
Organizują państwo konkursy oceniające
przedstawicieli różnych branż. Jakie wnioski nasuwają się panu w ramach podsumowania całego roku 2012?
– Rok 2012 przyniósł duże zmiany w zakresie postrzegania certyfikacji, jako obiektywnego procesu, potwierdzającego pozytywny wizerunek i wiarygodność firmy. Obawa przed kolejną falą kryzysu gospodarczego sprzyja zaangażowaniu przedsiębiorców
w procedury konkursowe. Dzięki uzyskanym
wyróżnieniom najlepsi zyskują przewagę
konkurencyjną na rynku branżowym.
Zauważamy, że w ciężkich czasach firmy
przykładają większą wagę do jakości produkcji
i poziomu obsługi klienta – tych aspektów, które w okresie ogólnego dobrobytu, gdy popyt
przewyższał podaż, były uznawane za drugorzędne.
Jak sytuacja gospodarcza w kraju przekłada się na wyniki firm ubiegających się
o status laureata konkursu i ich poziom
przygotowania do weryfikacji przez kapitułę?
– Poziom przygotowania firm jest na tyle
wysoki, że w ubiegłym roku musieliśmy zaostrzyć kryteria wyboru najlepszych. Zwiększyliśmy między innymi procentowy udział
bezpośrednich wizytacji w procesie certyfikacji.
Raporty naszych przedstawicieli – wizytatorów regionalnych – potwierdzają wzrost jakości oferowanych usług, co oznacza dla nas
większą trudność w wyselekcjonowaniu perełek rynku, zarówno w skali regionalnej, jak
i ogólnopolskiej.
Biorąc pod uwagę raporty z ocenami
kandydatów, w jakich obszarach firmy mają
najwięcej do nadrobienia? Jakie elementy
dyskwalifikują firmy w procesie weryfikacji?
– Uczestnicząc w kilkuset wizytacjach
w roku widzę, że firmy mają świadomość istniejących w nich problemów i nie boją się
o nich mówić. Co istotne, same wskazują słabe punkty i od razu przedkładają plan naprawczy. Coraz większą rolę w ocenie firmy
odgrywają opinie klientów, które dzięki mediom internetowym, stają się ogólnodostępną skarbnicą wiedzy o jakości produktów
i usług, fachowości obsługi czy profesjona-
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Jedną z kategorii konkursowych reprezentują banki spółdzielcze. Jaka jest specyfika tej branży?
– Ten typ bankowości odznacza się silną
relacją bazującą na zaufaniu i bliskości. Najczęściej niewielki bank, funkcjonujący w obrębie niedużej miejscowości, z czasem przekształca się w prężnie działającą instytucję finansową, odznaczającą się indywidualnym
podejściem do klienta, przyjazną ofertą i obsługą na bardzo wysokim poziomie. To sprawia, że bankowość spółdzielcza, w odróżnieniu od komercyjnej, rozwija się bardzo szybko. Uważam, że jest ona niedocenianą gałęzią bankowości w Polsce, mimo długiej tradycji.
Co wyróżnia laureatów konkursu dla
banków spółdzielczych?
– Silna ekspansja na rynku lokalnym, zaufanie i zindywidualizowana obsługa klientów. Proszę sobie wyobrazić sytuację, w której petent, bez najmniejszych przeszkód, ma
możliwość spotkania się z prezesem banku.
Czy widzą państwo taką możliwość w banku komercyjnym? W banku spółdzielczym
każdy pracownik, bez względu na zajmowane stanowisko, jest po to, aby służyć swoim
czasem i wiedzą klientowi, będącemu najważniejszym ogniwem całego procesu realizacji usługi.
Jakie korzyści wynikają dla laureatów
wszystkich organizowanych przez państwo
konkursów?

W banku spółdzielczym każdy pracownik, bez
względu na zajmowane stanowisko, jest po to,
aby służyć swoim czasem i wiedzą klientowi,
będącemu najważniejszym ogniwem całego
procesu realizacji usługi
lizmie firmy. Nie można ich traktować jak wyroczni, bo wśród wielu zadowolonych osób
zawsze znajdzie się ta jedna, która ma odmienne zdanie. Niemniej jednak, internet jest
swego rodzaju barometrem nastrojów konsumenckich, które interpretowane we właściwy
sposób, mogą dać odpowiedź na wiele pytań,
które sami przedsiębiorcy woleliby przemilczeć.

– Uzyskany certyfikat potwierdza wiarygodność firmy na rynku, jej prestiż, jakość
oferowanych produktów i usług. Logotyp,
którym mogą posługiwać się wyróżnione
w konkursach firmy, jest rozpoznawalnym
znakiem na rynku, co przekłada się na zainteresowanie i zaufanie klienta.
Rozmawiał Piotr Danilczuk
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Ugruntowana pozycja
Rozmowa ze Stanisławem Lachowiczem, prezesem Banku Spółdzielczego w Mikołajkach
Jak ponad 60-letnia tradycja ma się do
współczesnych oczekiwań klientów i wyzwań
rynkowych?
– 63-letni okres działalności banku to czas
trzech pokoleń klientów i działaczy, którzy
tworzyli bank, budowali jego zręby, uczestniczyli w jego przemianach, a także korzystali
i korzystają z jego usług. Dzisiaj, gdy jakość
i cena usług decydują o powodzeniu instytucji
finansowej, bank stara się budować image aktywnego partnera biznesowego, wychodząc
naprzeciw potrzebom swoich klientów.
Co decyduje o sukcesie banku spółdzielczego i pozwala cieszyć się uznaniem
klientów?
– O sukcesie decyduje wiele czynników.
Jesteśmy elastyczni, indywidualnie podchodzimy do potrzeb każdego klienta i szybko podejmujemy decyzje. Dobrze znamy lokalne
środowisko. Dążymy do budowania trwałych
więzi oraz nawiązywania partnerskich stosunków z klientami. Nasz bank stanowi
cząstkę lokalnej społeczności i z nią wiąże swój
rozwój, a do tego niezbędne jest zaufanie i satysfakcja klientów.

Jesteśmy też obecni w życiu społecznym
i kulturalnym naszego terenu. Swoją obecną
pozycję zawdzięczamy nie tylko konsekwentnie realizowanej strategii rozwoju, ale
także solidnej pracy załogi banku, dla której
zapewnienie wysokich standardów jakości
i bezpieczeństwa oraz sprawnej obsługi klientów jest najważniejsze. Ugruntowana pozycja na rynku sprawia, że mimo dużej konku-

Bank Spółdzielczy w Białobrzegach oferuje:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

rachunki ROR, rachunki bieżące i depozytowe,
operacje w obrocie krajowym i zagranicznym,
kredyty gotówkowe,
kredyty okolicznościowe,
kredyty odnawialne w rachunku ROR,
kredyty mieszkaniowe hipoteczne,
kredyty konsolidacyjne hipoteczne,
kredyty konsumpcyjne zabezpieczone hipotecznie,
kredyty w rachunku bieżącym,
kredyty obrotowe i inwestycyjne na działalność gospodarczą,
kredyty inwestycyjne PROW 2007-2013,
kredyty preferencyjne z dopłatami ARiMR,
karty płatnicze (VISA Electron i VISA Electron Business z microprocesorem,
własne karty bankomatowe),
• bankowość elektroniczną (Internet Banking, Home Banking).

rencji bank dobrze sobie radzi na lokalnym
rynku finansowym i uzyskuje dobre wyniki.
Na ile sytuacja ekonomiczna pozwala na
rozwój banku?
– Zmiany w gospodarce niosą za sobą
nowe wyzwania, które z dużym powodzeniem
wykorzystujemy dla rozwoju i unowocześnienia naszego banku. Świadczą o tym uzyskane wskaźniki wzrostu sumy bilansowej, kapitałów, obliga kredytowego oraz bazy depozytowej. Dobra sytuacja ekonomiczna pozwoliła na budowę nowoczesnej centrali, która zapewnia lepszy komfort obsługi klientów.
Bank stosuje coraz nowocześniejsze rozwiązania zwiększające efektywność działania.
Okazywane nam wyrazy uznania są potwierdzeniem, że obrana droga rozwoju jest
prawidłowa. W najbliższej przyszłości zamierzamy zwiększyć nasz udział w lokalnym
rynku finansowym, poprzez otwarcie nowych
placówek.
Rozmawiał Tomasz Rekowski
www.bsmikolajki.pl

Oddział Banku Spółdzielczego w Białobrzegach
ul. Rzemieślnicza 37, 26-800 Białobrzegi
tel.: 48 613 41 06
Oddział Banku Spółdzielczego w Promnie
ul. Wspólna 39, 26-803 Promna
tel.: 48 615 10 05
Oddział Banku Spółdzielczego w Przytyku
ul. Zachęta 2, 26-650 Przytyk
tel.: 48 618 00 13
Oddział Banku Spółdzielczego w Radzanowie
Radzanów NR 66, 26-807 Radzanów
tel.: 48 613 62 20
Oddział Banku Spółdzielczego w Starej Błotnicy
Stara Błotnica 33A, 26-806 Stara Błotnica
tel.: 48 619 70 11
Oddział Banku Spółdzielczego w Wyśmierzycach
ul. 1000-lecia Państwa Polskiego, 26-811 Wyśmierzyce
tel.: 48 615 70 05
Punkt Kasowy Banku Spółdzielczego w Białobrzegach
Plac Zygmunta Starego 9, 26-800 Białobrzegi
tel.: 48 613 22 43

Bank Spółdzielczy w Białobrzegach
ul. Szkolna 6, 26-800 Białobrzegi
tel.: 48 613 27 85, fax: 48 613 22 85
e-mail: sekretariat@poczta.bsbialobrzegi.pl
www.bsbialobrzegi.pl

Punkt Kasowy Banku Spółdzielczego w Promnie
Promna 5, 26-803 Promna
tel.: 48 615 10 39
Punkt Kasowy Banku Spółdzielczego w Przybyszewie
ul. Rynek 36, 26-803 Przybyszew
tel.: 48 615 21 54
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Efektywnie na rzecz regionu
Bank Spółdzielczy w Zambrowie prowadzi działalność od 1911 roku.
Jego terenem działania jest województwo podlaskie
bsługa ﬁnansowa realizowana
przez bank odbywa się w dziesięciu placówkach: 4 oddziałach
(1 – na terenie powiatu wysokomazowieckiego, 1 – białostockiego oraz
2 – zambrowskiego), 3 ﬁliach i 2 punktach
kasowych. Bank ma także zainstalowanych
10 bankomatów.
Zambrowski bank specjalizuje się w obsłudze rolnictwa – wspierając polską wieś
w dostosowywaniu gospodarstw do standardów unijnych. Ponadto prowadzi obsługę małych przedsiębiorstw, JST oraz osób fizycznych. W swojej ofercie uwzględnia także klientów młodych i klientów o niższych dochodach. – Jesteśmy bankiem, dla którego
bardzo ważna jest lokalna ojczyzna, dlatego
robimy wszystko, żeby nasz oferta dostosowana była do potrzeb klientów, członków i ich
rodzin. Polskość banku oznacza dziś nie tylko historię i tradycję, ale także nowoczesność,
dynamikę rozwoju i dbałość o rozwój regionu, w tym o polskie firmy i ich otoczenie. Za

O

Siedziba banku
jedno z głównych zadań uważamy wspieranie rozwoju regionalnego i lokalnego – mówi
Zenona Zalewska, prezes banku.
Bank Spółdzielczy w Zambrowie utrwala i wypracowuje trwałe więzi łączące go
z klientami. Wspiera inicjatywy społeczne służące ludności. Jest organizatorem życia kul-

turalnego, społeczno-oświatowego i sportowego na lokalnym rynku. Prowadzi szkolenia
dla przedsiębiorców i rolników oraz uczestniczy w refundacji konkursów organizowanych przez KRUS, ODR, Cech Rzemiosł Różnych, OSP, Polską Federację Hodowców
Bydła i Producentów Mleka. Ostatnio członków i klientów zaprosił do Centrum Kultury
na projekcję filmu „Syberiada Polska”.
Działalność banku została wielokrotnie
doceniona. Wśród wielu nagród i wyróżnień
są m.in.: Orzeł Agrobiznesu oraz tytuły
„Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców” i „Bank
Spółdzielczy Roku 2012”.
Dynamika podstawowych wielkości bilansowych świadczy o ustawicznym rozwoju banku, dobrej kondycji finansowej i pełnym
bezpieczeństwie zgromadzonych w nim środków pieniężnych. Na te wyniki pracuje przygotowana, ambitna i wykształcona 92-osobowa załoga.
www.bszambrow.pl

Tradycja i nowoczesność
Rozmowa z Bożenną Guzanek, prezes Banku Spółdzielczego „Mazowsze” w Płocku

Mocną strona BS „Mazowsze” wydaje się
być zróżnicowana oferta usług, dostosowana do potrzeb określonych grup docelowych.
Kto znajdzie w państwa placówkach najszerszą gamę rozwiązań?
– Bank prowadzi pełną obsługę powiatu płockiego oraz dziewięciu samorządów
gminnych. Różnicujemy naszą ofertę w zależności od miejsca, w którym działamy.
Miasto Płock to przede wszystkim sektor małych i średnich przedsiębiorstw oraz klienci indywidualni, zaś tereny wiejskie to głównie sektor rolny. W zakresie działalności kredytowej
najważniejszym segmentem naszego banku
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jest rolnictwo. Kredyty dla rolników stanowią
ponad 65 proc. całości obliga kredytowego.
Podstawowym źródłem pozyskania środków depozytowych są osoby prywatne. Środki z tego segmentu stanowią ponad 60 proc.
wartości zobowiązań. Kierujemy swoją ofertę również do małych i średnich przedsiębiorstw, jednostek samorządowych i osób prywatnych. Zaangażowanie banku w tych segmentach wynosi od kilku do kilkunastu procent.
Co jeszcze zaliczyłaby pani do głównych
atutów zarządzanego banku?
– Jesteśmy bankiem z długoletnim doświadczeniem. Naszym atutem jest polski kapitał, bezpieczeństwo lokowanych środków
oraz szybkość podejmowanych decyzji. Działamy w środowisku lokalnym, więc znamy
swoich klientów. Pomaga nam w tym rozległa sieć placówek w powiatach: płockim, sierpeckim i gostynińskim. Dysponujemy 8 oddziałami, 6 filiami i 6 punktami kasowymi.
W naszym działaniu kierujemy się przyjaznym
nastawieniem do klientów, proponując nowoczesne i kompleksowe produkty. Wyróż-

niamy się nie tylko stabilnością, bezpieczeństwem funkcjonowania, ale również przejrzystością działania. Przywiązujemy dużą
wagę do jakości obsługi, która przedkłada się
na satysfakcję i lojalność naszych klientów. Pozwala to na rozwój naszego banku. W roku
2012 zwiększyliśmy sumę bilansową i odnotowaliśmy wzrost funduszy własnych o kilkanaście procent.
Jak dbają państwo, by szanując bogatą
tradycję, rozwijać nowoczesny Bank z ofertą na miarę czasów?
– W swojej działalności BS Mazowsze
stara się łączyć tradycję z nowoczesnością, zaspokajając zróżnicowane potrzeby swoich
klientów. Nowe technologie informatyczne
i rozwój internetu pozwoliły na świadczenie
takich usług jak: Internet Banking, SMS
Banking, Home Banking. Również strukturę placówek dostosowaliśmy do modelu
bankowości elektronicznej i internetowej.
Rozmawiał Piotr Nowacki
www.bsmazowsze.pl
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Jesteśmy
fundamentem gospodarki
Rozmowa z Jerzym Różyńskim, prezesem zarządu
Krajowego Związku Banków Spółdzielczych
Jak banki spółdzielcze wypadają na tle
banków komercyjnych działających na polskim rynku? Czy wraz z kryzysem zauważył
pan wzrost zaufania do tych pierwszych?
– Równie dobrze moglibyśmy odwrócić
pytanie i zadać je w taki sposób: „jak obecnie banki komercyjne wypadają na tle banków
spółdzielczych?”(śmiech). Przede wszystkim chcę podkreślić, że banki spółdzielcze cały
czas cieszą się wysokim zaufaniem klientów.
Według TNS Polska bankowość spółdzielcza
budzi dobre skojarzenia u klientów, takie jak:
polskość – mówiło o niej aż 85,5 proc. badanych, długa tradycja istnienia – 68,1 proc.,
jest dla każdego – 67,9 proc., banki spółdzielcze są przyjazne – 67,2 proc., budzą sympatię – 62,5 proc., uczciwe – 61,5 proc., godne zaufania – 61,3 proc., stabilne – 54,8 proc.
i profesjonalne – 56,3 proc. Na podkreślenie
zasługuje fakt, że ufa im także coraz więcej
młodych klientów. Były tymi instytucjami, które pierwsze w Polsce zaoferowały klientom
bankomaty z funkcją biometryczną. W naszym sektorze bankowość internetowa i SMS
Banking są od dawna usługami powszechnymi. Coraz więcej banków spółdzielczych
udostępnia również bankowość mobilną.
W odróżnieniu od niektórych banków spółek akcyjnych, jej aplikacje działają w oparciu
o wiele systemów operacyjnych używanych
przez klientów: iOS, Android, Blackberry,
Windows Phone. Nasze banki wprowadziły
technologie mobilne już ponad rok temu, niemal nie ma miesiąca, by nie robiły tego kolejne banki.
Jaką rolę można przypisać bankom
spółdzielczym, biorąc pod uwagę ich wkład
w rozwój lokalnych społeczności?
– Jest to rola fundamentalna. Bez silnych
banków spółdzielczych trudno dziś wyobrazić sobie skuteczną obsługę finansową setek tysięcy gospodarstw domowych, małych
i średniej wielkości firm, gospodarstw rolnych
oraz samorządów. Generowanie oszczędności
z jednej strony, z drugiej zaś systematyczne
zasilanie gospodarki w środki finansowe, to
dla banków spółdzielczych nie tylko kwestia
zarobkowania, ale także pielęgnowana od
dziesiątek lat misja. Sektor banków spółdzielczych stanowi fundament polskiej gospodarki, nie tylko lokalnej. Zaś same banki
są jej perłami, o które należy szczególnie dbać.

Lokalne społeczności obficie korzystają z patronatu i sponsoringu lokalnie działających
banków spółdzielczych, które w doskonały
sposób wychodzą naprzeciwko ich potrzebom.
Czy ponad 150-letnia tradycja polskiej
bankowości spółdzielczej to kapitał czy balast, który utrudnia funkcjonowanie na dzisiejszym wolnym rynku?
– Zdecydowanie jest to kapitał. Banki
spółdzielcze z długoletniej tradycji działania,
niczym drzewo z korzeni, czerpią żywotne
„soki” i siłę do rozwoju. Chcę także zwrócić
uwagę na siłę i potencjał sektora. Dziś wskaźnik kredytów nieregularnych w portfelu kredytowym polskich banków spółdzielczych nie
przekracza średnio 4–6 proc., podczas gdy dla
sektora banków komercyjnych zbliża się do
12 proc. Nadal mamy wyraźną nadwyżkę depozytów nad kredytami na blisko 21 mld zł,
co pozwala nam skutecznie wspierać kredytem firmy, samorządy i gospodarstwa domowe. Według KNF (dane na styczeń 2013
roku) sektor banków spółdzielczych udzielił
kredytów na 48,4 mld zł, a pozyskał w depozytach 68,9 mld zł. Banki spółdzielcze są
i będą wygranymi tego kryzysu. Dobrze znają swoich klientów, a decyzje w nich zapadają

szybko. Jest to możliwe również dzięki osobistej znajomości pracowników i zarządu banku z klientami.
Banki spółdzielcze, tak jak już wspomniałem, mają nowoczesne produkty; udostępniają także klientom całą paletę kart
płatniczych, w tym najnowocześniejsze karty zbliżeniowe. Chętnie korzystają z nowinek
IT, dbając przy tym o to, by były one bezpieczne dla klientów. Nowatorskie produkty
i usługi wprowadzają na rynek stopniowo
i ostrożnie. Nowoczesność banków spółdzielczych w znakomity sposób współgra z ich
wieloletnią tradycją.
Jakie wyzwania stoją przed bankowością
spółdzielczą w najbliższym czasie?
– Jest ich co najmniej kilka, szczególnie
w dobie spowolnienia gospodarczego. Dlatego w KZBS wyznaczyliśmy sobie priorytety. Pilnujemy, że jeśli miało by dojść do
zmiany Prawa spółdzielczego, to nowelizacja tej ważnej ustawy bezwzględnie powinna
być jednoznacznie korzystna dla sektora
banków spółdzielczych. Tak się składa, że również i drugi z naszych obecnych priorytetów
działania na rzecz sektora jest natury prawnej. W Ministerstwie Finansów spotyka się
Grupa Robocza ds. zmian prawnych w bankowości spółdzielczej, która została powołana
do życia w lutym bieżącego roku, w trakcie
konferencji zorganizowanej wspólnie przez
Ministerstwo Finansów oraz KZBS, z udziałem szerokiego grona przedstawicieli spółdzielczości bankowej. Chcemy podjąć się wypracowania projektu zmian w polskim prawie związanego z przyszłą implementacją unijnej Dyrektywy CRD IV w taki sposób, by
stworzyć jak najlepsze perspektywy rozwoju
dla banków spółdzielczych.
Krajowy Związek Banków Spółdzielczych od początku bierze aktywny udział
w pracach Grupy Roboczej. Celem jest wypracowanie projektu nowelizacji Ustawy
o funkcjonowaniu banków spółdzielczych
i bankach zrzeszających, który będzie uwzględniał uzasadnione postulaty środowiska, umożliwiające złagodzenie skutków nowych obciążeń regulacyjnych. Wszystko, co robimy
i będziemy robić nastawione jest na to, by ułatwić bankom spółdzielczym sprostanie nowym
wyzwaniom.
Rozmawiał Piotr Nowacki
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Bank godny polecenia
O budowaniu wiarygodności i zaangażowaniu w życie lokalne mówi Tadeusz Nosek,
prezes Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem
Co buduje wiarygodność w przypadku
placówki, której działalność sprowadza się do
usług finansowych i kontaktów z klientami?
– Wiarygodność budujemy w oparciu
o długoletnią tradycję i doświadczenie – w tym
roku będziemy obchodzić 135-lecie istnienia
banku. Nie bez znaczenia jest to, iż nasza działalność bazuje wyłącznie na polskim kapitale, co gwarantuje bezpieczeństwo działania.
Ponadto jako jeden z nielicznych banków spółdzielczych spełniamy międzynarodowe standardy jakości i bezpieczeństwa potwierdzone certyfikatami zgodnymi z normą ISO
9001:2008 i ISO 27001:2005.
Jak ważne dla wizerunku banku jest zaangażowanie w życie lokalne?
– Jako bank bliski ludziom wspieramy lokalne inicjatywy kulturalne i charytatywne, co
znajduje potwierdzenie w stale rosnącej liczbie klientów i otrzymywanych nagrodach. Nasze zaangażowanie polega na podejmowaniu
licznych działań wspierających edukację i kulturę, sponsorowaniu i dofinansowywaniu

społecznych inicjatyw, takich jak konkursy
szkolne dla dzieci i młodzieży, akcje charytatywne, lokalna kultura i sztuka, imprezy
o charakterze folklorystycznym typu powiatowy „Zajazd Wysokomazowiecki – szlachty historia na żywo” czy gminne festyny. Patronujemy również akcji edukacyjnej „Dziś
oszczędzam w SKO, jutro w Banku Spółdzielczym”. Ponadto aktywnie uczestniczymy w życiu lokalnego społeczeństwa poprzez
udział w spotkaniach organizowanych przez
samorządy, instytucje i organizacje funkcjonujące na terenie działania banku.

W jakiej mierze przyznany certyfikat
„Banku Spółdzielczego Roku 2012” odzwierciedla jakość oferty, a na ile docenia
inne czynniki wpływające na uznanie?
– Jakość obsługi i usług oferowanych
przez nasz bank niewątpliwie wpłynęła na fakt
otrzymania tego certyfikatu. Szczególną dbałość o sprostanie najwyższym standardom jakości potwierdza również Certyfikat Zarządzania Jakością. Ponadto ukierunkowanie
działań na klienta, wykwalifikowana kadra
pracownicza oraz zaangażowanie w służbę
lokalnej społeczności są również przyczynkami
do uhonorowania naszego banku tytułem
„Banku Spółdzielczego Roku 2012”. Cieszy
fakt, iż kapituła konkursu, przyznając nam ten
tytuł, uznała Bank Spółdzielczy w Wysokiem
Mazowieckiem za bezpieczny, godny zaufania i polecenia.
Rozmawiał Piotr Danilczuk
www.bswysokiemazowieckie.pl

Produkty szyte na miarę
Rozmowa z Janiną Pilarek, prezes Banku Spółdzielczego w Przemkowie
Bank Spółdzielczy w Przemkowie otrzymał tytuł „Banku Spółdzielczego Roku
2012”. Co zadecydowało o tym sukcesie?
– Bank Spółdzielczy w Przemkowie niewątpliwie odnosi sukcesy. Świadczą o tym dobre wyniki finansowe i pozycja na lokalnym
runku usług bankowych. W swoim środowisku działania – w gminach: Przemków, Niegosławice, Radwanice, Chocianów, Nowe
Miasteczko – bank jest wiodącą instytucją finansową i obsługuje rachunki wszystkich jednostek samorządowych. Jest także otwarty na
aktywną współpracę z agrobiznesem, czego
dowodem jest zdobyty w roku ubiegłym
„Orzeł Agrobiznezu 2012”.
1 kwietnia bank skończy 40 lat. Przez ten
okres zapuścił korzenie w lokalnej społeczności,
wykorzystując atuty jakimi są: tradycja, rzetelność i zaufanie. Te atuty mają wpływ na
obecną pozycję i wyniki osiągane przez bank.
Ponadto wszystkie wskaźniki decydujące o sukcesie rynkowym mają tendencję wzrostową.
Do jakich klientów adresowana jest
państwa oferta?
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Katarzyna Cichopek i Janina Pilarek
podczas gali wręczenia nagród
– Klient to bezcenne dobro, a zarazem bezlitosny dyktator, którego można szybko stracić. To do jego potrzeb musimy się dostosować, doskonaląc ofertę. Stosujemy zasadę:
standaryzuj wysoką jakość, ale produkty bankowe szyj na niestandardową miarę klienta.
Co odróżnia BS w Przemkowie od konkurencji?
– Usługi realizowane w naszym banku są
wysokiej jakości i opierają się na nowocze-

snych rozwiązaniach technologicznych.
Szybko odbywa się obsługa klientów, również
szybko zapadają kluczowe decyzje. Istnieje
możliwość negocjacji w trudnych sytuacjach.
To atuty, które od czterdziestu lat zachęcają mieszkańców regionu do korzystania
z usług przemkowskiego banku. Ważne są też
oferowane produkty: lokaty, konta dla młodych, konta dla seniorów, różnego rodzaju
kredyty. Bank służy także doradztwem i pomaga w kojarzeniu partnerów handlowych.
Krótko mówiąc – stara się wspierać rozwój
lokalnej przedsiębiorczości. Co więcej, w ciągu wieloletniej działalności przemkowski
bank zawsze był obecny w życiu lokalnych
środowisk. Wspieranie lokalnych inicjatyw,
miejscowych organizacji społecznych, organizacji sportowych, pomoc szkołom – to
dowody uczestnictwa banku w życiu naszej
małej ojczyzny.
Rozmawiał Piotr Nowacki
www.bs-przemkow.pl
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Blisko i szybko
Spółdzielczość oszczędnościowo-pożyczkowa jest najstarszą gałęzią usług
ﬁnansowych w Polsce – czytamy na portalu grupabps. Za pierwszą polską
spółdzielnię oszczędnościowo-kredytową uważa się założone w 1861 roku
Towarzystwo Pożyczkowe dla Przemysłowców miasta Poznania. Do najstarszych
spółdzielni należą też powstałe w rok później towarzystwa pożyczkowe
w Brodnicy i Golubiu, działające obecnie jako banki spółdzielcze
imo wielu form organizacyjnych i różnych zasad działalności w poszczególnych zaborach, wszystkie spółdzielnie
oszczędnościowo-pożyczkowe łączył jeden
cel – integrowanie wysiłków na zasadach samopomocy w walce z lichwą oraz utrzymanie polskiego stanu posiadania. Spółdzielnie oszczędnościowo-pożyczkowe
oprócz działalności ekonomicznej prowadziły
również działalność oświatową i uświadamiającą, mającą na celu obronę polskości
i przeciwdziałanie wynarodowieniu. Wypracowane wówczas zasady ich funkcjonowania są aktualne do dziś, dzięki czemu spółdzielczość ta mogła prowadzić działalność
w różnych formacjach społeczno-ekonomicznych.

M

Przypłyną rekiny
W ubiegłym roku, jak poinformował
portal gazetaprawna.pl, w siedzibie Narodowego Banku Polskiego odbyła się konferencja na temat perspektyw bankowości
spółdzielczej w Polsce. Gospodarz spotkania,
prezes NBP Marek Belka stwierdził, że segment, w którym banki spółdzielcze funkcjonują, staje się coraz bardziej atrakcyjny. – Ważne jest – powiedział – żeby spółdzielczość wyszła naprzeciw swoim klientom, stała się
bardziej nowoczesna i elastyczna, zwłaszcza
dla mieszkańców polskich małych i średnich miast, które stają się coraz bardziej zamożne.
Jego zdaniem, banki spółdzielcze powinny utrzymywać swój trend wzrostowy oraz
być stale przygotowane na silną konkurencję
ze swoimi rynkowymi rywalami. – Przypłyną
rekiny, żeby z wami na tych wodach konkurować – powiedział.
Prezes zarządu Krajowego Związku Banków Spółdzielczych Jerzy Różyński też zwrócił uwagę na wyzwania, stojące przed bankowością spółdzielczą. Jego zdaniem, polski
kapitał, dobrze rozwinięta sieć placówek,
znajomość lokalnych realiów ekonomicznych i społecznych oraz usytuowanie banków
bardzo blisko swoich klientów to atuty, które sektor powinien eksponować. Zaznaczył
także, że w kwestii dostosowania krajowych

regulacji prawnych do wymogów unijnej
Dyrektywy CRD IV należy m.in. wprowadzić
przepisy, umożliwiające zaliczenie funduszu udziałowego w bankach spółdzielczych
do kapitałów Tier 1. Poruszył również kwestię stworzenia w ramach nowych regulacji
prawnych możliwości powołania Systemu
Ochrony Instytucjonalnej z zapewnieniem jednocześnie pełnej dobrowolności uczestnictwa
w tym przedsięwzięciu ze strony poszczególnych banków spółdzielczych bez jakichkolwiek elementów przymusu prawnego lub
administracyjnego.
W czasie konferencji omówiono szereg zagadnień, dotyczących najbardziej istotnych
punktów projektu Dyrektywy CRD IV, regulującej działalność banków spółdzielczych
oraz banków zrzeszających. Zakłada ona, że
kraj będzie miał swobodę w podnoszeniu tzw.
bufora kapitałowego dla kluczowych banków
w swoim kraju i ich spółek-córek w innych krajach w wysokości nie przekraczającej 3 proc.
Jeśli jakiś kraj będzie chciał narzucić zwiększenie zabezpieczenia powyżej 3 proc., to musi
uzyskać opinię KE. A gdy będzie ona negatywna, nadzór krajowy powinien się do niej
dostosować, albo wyjaśnić powody, dla których tego nie zrobi. Kraj będzie też musiał poinformować o podniesieniu wymogów nadzór finansowy krajów goszczących ich banki-córki. Jeśli nadzór ten uzna decyzję za nieuzasadnioną i podobną opinię wyrazi Komisja, sprawa będzie skierowana do mediacji europejskiego dozoru bankowego (EBA).
Poza wymogami kapitałowymi, dyrektywa CRD IV po raz pierwszy w UE reguluje
płynność banków, by w razie kryzysu były wy-

płacalne. – Chcemy mieć pewność, że banki mają wystarczająco dużo płynności, czyli
gotówki, by w razie kryzysu klienci mogli wypłacić ją z bankomatów – podkreśliła brytyjska konserwatywna eurodeputowana Victoria Ford.
Wśród omawianych na konferencji
w NBP kwestii szczególne miejsce zajęła problematyka implementacji do polskiego porządku prawnego zapisów dotyczących Systemu Ochrony Instytucjonalnej (Institutional
Protection Scheme – IPS), które dedykowane są grupom bankowym o charakterze
spółdzielczym. Regulacje te mogą wprowadzić nową jakość w ramach wewnętrznego
funkcjonowania zrzeszeń banków spółdzielczych, pozwalając na ściślejsze powiązanie organizacyjne członków zrzeszeń z zachowaniem jednocześnie samodzielności prawnej
poszczególnych podmiotów.

Zdaniem klientów
Co o działalności banków spółdzielczych sądzą ich klienci? Na portalu Bankier.pl
ukazała się informacja na ten temat. Badanie przeprowadził Związek Banków Polskich. Oprócz mocnych stron banków, klienci wskazali również ich słabości. Oddziały
banków spółdzielczych docierają nawet
do małych miejscowości, co w porównaniu
z większymi instytucjami jest dużą zaletą. Tylko niektóre banki decydują się na otwarcie placówek w miasteczkach, gdzie liczba mieszkańców nie przekracza 10 tys.
Za co chwalimy banki spółdzielcze? Ponad połowa respondentów docenia indywidualne podejście pracowników placówek do
klienta, a także szybkość w podejmowaniu decyzji. Istotne jest także zaufanie, jakim klienci darzą pracowników banków spółdzielczych.
W odpowiedzi na pytanie, jakie są słabe
strony banków spółdzielczych w Polsce, najczęściej udzielaną odpowiedzią był niski kapitał, jakim dysponują te instytucje. Według
ankietowanych, do poprawy nadaje się także zaplecze technologiczne, przekładające się
na poziom bankowości internetowej.
RYCH
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Monopol na wynalazek
Rozmowa z Alicją Adamczak, prezes Urzędu Patentowego RP
Fot. ROBERT GRAFF

Jak sprawdza się w praktyce ustawa
Prawo własności przemysłowej i jakie
zmiany w jej kształcie byłyby wskazane
z punktu widzenia doświadczeń Urzędu Patentowego i problemów, z jakimi spotykają się przedsiębiorstwa działające na krajowym rynku?
– Obowiązująca obecnie ustawa Prawo
własności przemysłowej wraz z aktami wykonawczymi jest w pełni zharmonizowana
z prawem Unii Europejskiej oraz regulacjami międzynarodowymi wynikającymi z przynależności Polski do Światowej Organizacji
Własności Intelektualnej. Zmiany zachodzące w prawie międzynarodowym powodują
jednak konieczność stałego dostosowywania naszej ustawy krajowej do nowych przepisów. Najnowsze zmiany związane są m.in.
z przystąpieniem Polski do Aktu genewskiego Porozumienia haskiego w sprawie mię-
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dzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych, umożliwiającego uzyskanie ochrony we wskazanych krajach poprzez dokonanie
jednego tylko zgłoszenia w Biurze Międzynarodowym Światowej Organizacji Własności Intelektualnej – WIPO. Aby polscy
przedsiębiorcy mogli korzystać z tej możliwości konieczne jest wprowadzenie do ustawy Prawo własności przemysłowej procedury
uznawania w Polsce skutków międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych. Ponadto konieczne są zmiany legislacyjne
w związku z przystąpieniem Polski do Traktatu singapurskiego o prawie znaków towarowych i Regulaminu do tego traktatu. Także dyrektywa Unii Europejskiej w sprawie zasad ochrony wynalazków biotechnologicznych wymaga wprowadzenia odpowiednich
zapisów do ustawodawstwa polskiego. Nowelizacja przepisów krajowych dotyczy rów-

nież upowszechnienia dokonywania zgłoszeń
w postaci elektronicznej. Najnowsze zmiany
będą obejmować m.in. wprowadzenie rejestru dodatkowych praw ochronnych oraz
uproszczenie procedur postępowania przed
Urzędem Patentowym.
Chciałabym podkreślić, że ważnym, kolejnym krokiem podnoszącym jakość funkcjonowania ochrony własności przemysłowej
w Polsce byłoby ustanowienie wyspecjalizowanego sądu do spraw własności intelektualnej. Powstanie takiego sądu umożliwiłoby
przede wszystkim znaczne skrócenie rozstrzygaia sporów i zapewniłoby jednolitość
orzecznictwa w tym zakresie, pozwoliłoby
również na specjalizację sędziów.
Jak należy postrzegać bieżący rozwój
i widoki na przyszłość innowacyjnej gospodarki przez pryzmat przestrzegania zasad
ochrony własności przemysłowej?
– Jeszcze w latach 70-tych ubiegłego wieku wartości niematerialne i prawne, w tym patenty oraz inne prawa wyłączne, stanowiły poniżej 20 proc. wartości spółek z indeksu
S&P 500, czyli 500 firm o największej kapitalizacji, notowanych na Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Pozostałe 80
proc. stanowiły środki trwałe. Obecnie ta proporcja jest wręcz odwrotna – ponad 80 proc.
wartości spółek z indeksu S&P 500 to wartości niematerialne i prawne. Również badania
oraz raporty Światowej Organizacji Własności
Intelektualnej oraz Organizacji Współpracy
Gospodarczej i Rozwoju wskazują, iż własność intelektualna ma bezpośredni związek
z dobrobytem każdego państwa. W tym
kontekście prawa własności intelektualnej
stały się jednym z ﬁlarów globalnych i krajowych rynków oraz gospodarki opartej na
wiedzy, wyznaczając warunki i kierunki ich
rozwoju. Odpowiednia ochrona własności intelektualnej wpływa na osiąganie przewagi
konkurencyjnej oraz sukces rynkowy. Takie
procesy jak globalizacja, transformacje polityczne i ekonomiczne, tworzenie wspólnego
rynku, stawiają przed systemem patentowym
nowe wyzwania, zarówno na płaszczyźnie krajowej, jak i międzynarodowej. Zgłaszający domagają się uproszczenia i skrócenia procedur
oraz obniżenia kosztów uzyskiwania praw wyłącznych, a jednocześnie oczekują wysokiej jakości podczas całego procesu rozpatrywania
zgłoszeń. Z drugiej strony dla prawidłowego
funkcjonowania systemu niezbędne jest zapewnienie skutecznych narzędzi egzekwowania uzyskanych praw wyłącznych. Dlatego tak istotnym wyzwaniem jest stałe usprawnianie funkcjonowania całego systemu ochro-
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ny własności przemysłowej. Jego efektywność
na każdym etapie warunkuje bowiem prawidłowe funkcjonowanie w innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarce, tak w skali krajowej,
jak i globalnej.
Na ile polscy wynalazcy i przedsiębiorcy zainteresowani współpracą ze środowiskiem nauki nad projektami badawczymi
i innowacyjnymi produktami są świadomi
wagi ochrony prawnej dla bezpieczeństwa obrotu i konkurencyjności, a w efekcie sukcesu rynkowego?
– Większość przedsiębiorców posiada
podstawową świadomość, że w skład najcenniejszych aktywów nowoczesnej firmy
wchodzi wiele dóbr mających charakter własności intelektualnej. Nie wszyscy przedsiębiorcy mają jednak dostateczną wiedzę na temat możliwości ochrony wynalazków, wzorów, znaków towarowych oraz innych przedmiotów własności przemysłowej. Wiedza ta
jest niezbędna dla prawidłowego prowadzenia przedsiębiorstwa, gdyż uzyskanie prawa
wyłącznego zapewnia wyłączność na wykorzystanie wynalazku, wzoru czy znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej
Polskiej lub innego terytorium. Brak takiej
ochrony może spowodować wymierne szkody dla przedsiębiorcy. Trudniejsze i bardziej
kosztowne mogą okazać się działania prawne w stosunku do konkurentów np. wprowadzających do obrotu towary oznaczone
identycznym lub podobnym znakiem towarowym. W efekcie może wpłynąć to na
zmniejszenie zysków właściciela znaku towarowego oraz może naruszyć jego renomę,
szczególnie jeśli produkty konkurencji są
gorszej jakości.
Należy przy tym dodać, że przedsiębiorcy zbyt rzadko korzystają ze współpracy
z rzecznikami patentowymi będącymi zawodowymi pełnomocnikami w sprawach własności przemysłowej. W rozwiniętych gospodarkach współpraca taka odbywa się na zasadach analogicznych do korzystania z usług
prawnych czy doradztwa podatkowego.
Pragnę podkreślić, że Urząd Patentowy
podejmuje wiele inicjatyw edukacyjnych i promocyjnych, mających na celu poszerzanie wiedzy o ochronie własności przemysłowej m.in.
w środowiskach akademickich oraz wśród
małych i średnich przedsiębiorstw, jak również ograniczenie tzw. piractwa intelektualnego
oraz innych naruszeń praw wyłącznych.
Co na przestrzeni ostatnich lat mówią rejestry patentowe o kondycji polskiej gospodarki, obrazie współpracy przemysłu i nauki
oraz zmianach w podejściu do spraw związanych z ochroną własności intelektualnej?
– Co do zasady rejestry Urzędu Patentowego RP odzwierciedlają stan prawny
związany z ochroną własności przedmiotów
własności przemysłowej, oznacza to m.in.
możliwość ustalenia danych co do twórcy
i właściciela prawa wyłącznego, licencji czy in-

nych obciążeń na tych prawach, jak również
ich wygaśnięcia czy przedłużenia.
Innowacyjności społeczeństwa nie można jednak zmierzyć jedynie na podstawie danych statystycznych. Liczba krajowych wynalazków zgłoszonych do ochrony i liczba
udzielonych patentów nie odzwierciedla bowiem rzeczywistej kondycji gospodarki. Jak
wynika z badań, bezpośrednie inwestycje
w innowacje są częścią strategii zaledwie
3 proc. firm sektora MSP. Większość nakładów inwestycyjnych przeznaczanych jest na
środki trwałe, przykładowo zakup i modernizację maszyn. Zdecydowanie rzadsze
jest inwestowanie w wartości niematerialne
i prawne, podczas gdy w wielu rozwiniętych
gospodarkach to właśnie sektor MSP wykazuje się wysoką innowacyjnością oraz aktywnością w zakresie patentowania, czy też
korzystania z innych form ochrony własności przemysłowej. W polskich realiach sytuacja wygląda odmiennie, a na scenie innowacji
dominują ośrodki naukowe oraz duże firmy,
których zresztą nie mamy zbyt wiele. Stąd wyzwaniem dla poprawienia wskaźników polskiej
innowacyjności wydaje się być w szczególności
zwiększenie poziomu bezpośredniego zaangażowania przedsiębiorstw w prace badawczo-rozwojowe i ich wdrażanie, gdyż
samo zwiększanie nakładów budżetowych
w tym zakresie, mimo wieloletnich starań, nie
wydaje się być wystarczające.
Jak ważna jest bieżąca aktualizacja wiedzy na temat postępów badawczych i osiągnięć technicznych z punktu widzenia działalności Urzędu i podmiotów działających na
rzecz innowacyjności?
– Jednym z elementów misji Urzędu Patentowego jest udostępnianie zasobów stale
aktualizowanej informacji patentowej w postaci m.in. informacji o zgłoszeniach wynalazków i wzorów użytkowych oraz opisów patentowych, dostępnych zarówno na nośniku
papierowym, jak również w formie elektronicznej. Naukowcy prowadzący badania powinni korzystać z wiedzy na temat dotychczas
dokonanych wynalazków i wzorów użytkowych zgromadzonych w światowych i krajowych bazach danych.
Ustalenie stanu techniki w skali światowej powinno obejmować wiedzę zawartą
w literaturze patentowej. Korzystanie z tej wiedzy pozwala nie tylko uniknąć opracowywania rozwiązań wtórnych, ale również przyczynia się do wysokiego poziomu uzyskiwanych rezultatów, jak również ma podstawowe znaczenie dla ustalenia tzw. zdolności patentowej rozwiązań technicznych.
Wykorzystanie zasobów informacji patentowej jest również istotne dla bezpośredniej
rywalizacji konkurencyjnej poprzez m.in. rozpoznanie aktywności patentowej aktualnych
i przyszłych konkurentów, poznanie aktualnych
kierunków i tendencji rozwoju rynku, orientację co do technologii, na które można uzyskać
licencje, uzyskanie wiedzy na temat poten-

cjalnych dostawców, partnerów biznesowych
oraz aktywnych patentowo ośrodków naukowych, potencjalnych nisz rynkowych możliwych
do zagospodarowania, uzyskanie wiedzy na temat patentów, które wygasły i technologii, które weszły do powszechnego użycia oraz możliwych nowych rozwiązań opartych na istniejących technologiach.
Jak częste są sprawy sporne dotyczące
własności znaku towarowego lub wzoru
przemysłowego i co gwarantuje wiarygodne
rozstrzygnięcie tego typu konfliktów?
– Do Urzędu Patentowego RP kierowanych jest rocznie około 600 spraw spornych,
z czego 77 proc. dotyczy znaków towarowych,
a 11 proc. wzorów przemysłowych. Funkcjonowanie systemu ochrony własności przemysłowej wymaga zapewnienia możliwości
rozstrzygania sporów związanych z udzielonymi prawami. Sprawne oraz profesjonalne ich rozpoznawanie i rozstrzyganie leży
w interesie publicznym i sprzyja pewności obrotu gospodarczego. Ustawa Prawo własności
przemysłowej powierza Urzędowi Patentowemu Rzeczypospolitej Polskiej rozstrzyganie wniosków o unieważnienie lub wygaśnięcie
prawa wyłącznego oraz wniosków o udzielenie
licencji przymusowej w odniesieniu do wszystkich kategorii przedmiotów własności przemysłowej. Złożone z ekspertów Urzędu Patentowego kolegia orzekające wydają postanowienia w tych sprawach w trybie postępowania spornego po przeprowadzeniu rozprawy z udziałem stron. Pozostałe sprawy
sporne, np. dotyczące naruszenia praw własności przemysłowej lub sporów o autorstwo
czy wynagrodzenie, pozostają w kompetencji sądów powszechnych. Stronom postępowania przysługuje prawo odwołania od orzeczeń wydanych przez Urząd Patentowy do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Warszawie.
Na co trzeba się przygotować i czego być
świadomym, ubiegając się o patent i znak towarowy? To czysta formalność, czy żmudna
i kosztowna procedura dla ludzi o stalowych
nerwach?
– Należy pamiętać, że data dokonania
zgłoszenia przedmiotu własności przemysłowej do ochrony w Urzędzie Patentowym
RP ma decydujące znaczenie przy ocenie spełnienia kryterium nowości w procesie udzielania ochrony, jak i późniejszym korzystaniu
z praw wyłącznych. Zgodnie z prawem międzynarodowym i krajowym, podmiot lub osoba, która pierwsza zgłosiła do Urzędu Patentowego rozwiązanie techniczne, wzór lub
znak towarowy ma ustawowo zagwarantowane pierwszeństwo do uzyskania prawa wyłącznego chroniącego przedmiot dokonanego zgłoszenia. Zaniechanie jak najszybszego
zgłoszenia może oznaczać nieodwracalną
utratę nie tylko wyłączności na dany przedmiot ochrony, ale także zakaz jego zarobkowego lub zawodowego wykorzystania, jeżeli prawo wyłączne uzyska inny podmiot,
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który wcześniej dokonał skutecznego zgłoszenia. W przypadku zgłaszania wynalazków
i wzorów użytkowych bardzo ważne jest, aby
nie ujawniać istoty rozwiązania, np. w publikacji naukowej, przed zgłoszeniem do
Urzędu Patentowego RP. Rozwiązanie techniczne ujawnione przed zgłoszeniem nie
spełnia ustawowego kryterium nowości, które jest bezwzględnie wymagane dla uznania
zdolności patentowej. Z tego względu wszelkiego rodzaju działania, które stwarzają
możliwość publicznego ujawnienia wynalazku, mogą być podejmowane dopiero po
dokonaniu zgłoszenia w Urzędzie Patentowym RP. Na podstawie wszystkich informacji zawartych w zgłoszeniu oraz wyników badań formalnych i merytorycznych, ekspert
Urzędu Patentowego RP wydaje niezawisłą
decyzję o udzieleniu prawa wyłącznego.

Uprawniony otrzymuje dokument patentowy, świadectwo ochronne lub świadectwo rejestracji potwierdzające udzielenie prawa
wyłącznego, a informacja o udzieleniu prawa jest odnotowywana w rejestrze oraz publikowana. Czynności te warunkowane są terminowym dokonywaniem opłat, których wysokość uregulowana jest w rozporządzeniu
Rady Ministrów.
Procedura ta wydaje się skomplikowana,
ale proszę pamietać, że mówimy o nadawaniu monopolu na korzystanie z danego rozwiązania, co bardzo mocno ogranicza inne
podmioty i może być sankcjonowane przez
państwo tylko po spełnieniu ściśle określonych
ustawowo wymogów.
O tym, że ten trud się opłaca, świadczy
chociażby liczba zgłoszeń, która lawinowo narasta – obecnie samych wynalazków zgłasza

się na świecie ponad 2 mln rocznie, a wszystkie stanowią nowy stan techniki, który eksperci
muszą zbadać, wraz z milionami wcześniejszych zgłoszeń, podczas rozpatrywania kolejnych wniosków o udzielenie patentu. Stąd
czas oczekiwania na uzyskanie patentu jest
stosunkowo długi – w Polsce zamyka się on
w okresie 2–5 lat, w zależności od dziedziny
techniki oraz stopnia złożoności rozwiązania.
Pragnę podkreślić, że czas oczekiwania
na patent w Polsce nie odbiega od standardów światowych, a w wielu przypadkach jest
znacznie krótszy. Tym niemniej nieustannie
podejmowane są działania mające na celu dalsze skrócenie czasu rozpatrywania zgłoszeń
przez Urząd Patentowy RP, jak również
maksymalne uproszczenie procedur.
Rozmawiała Magdalena Szczygielska

Medalowi wynalazcy
Wiele mówi się w Polsce o potencjale gospodarki opartej na wiedzy. Znacznie mniej
o osiągnięciach polskich twórców, a szkoda, bo ich innowacyjne rozwiązania budzą
uznanie na forum międzynarodowym, budując pozytywny wizerunek narodowej marki
tym, jak istotny wkład w rozwój
przemysłu ma środowisko nauki,
można było przekonać się, podziwiając dokonania krajowych
twórców podczas XX Giełdy Wynalazków,
zorganizowanej przez Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów oraz ﬁrmę Eurobusiness-Haller w Centrum Nauki
Kopernik.
Wystawa, objęta patronatem honorowym
ministra nauki i szkolnictwa wyższego oraz
ministra gospodarki, a także Urzędu Patentowego RP, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Rady Głównej Instytutów Badawczych i Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, zaprezentowała 170
wynalazków z różnych dziedzin. Wydarzenie
miało pomóc twórcom przedstawionych wynalazków trafić do potencjalnych partnerów
zainteresowanych wdrożeniem oraz pomocą w komercjalizacji dorobku wynalazców, jak
również nawiązać współpracę badawczą
i wdrożeniową między nauką a biznesem przy
kolejnych projektach.
Zaprezentowane wynalazki, które dzięki Giełdzie dostały dodatkową szansę na promocję i upowszechnienie, już wcześniej zyskały
uznanie za granicą, bowiem wystawa zgromadziła najnowsze wynalazki z najwyższej
półki, których poziom zapewnił im nagrody
na ubiegłorocznych światowych targach i wystawach wynalazczości. Aby pokazać skalę
krajowych osiągnięć w sferze wynalazczości,
wystarczy wspomnieć, że w 2012 roku Pola-
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cy wzięli udział w 19 światowych targach wynalazczości, m.in. w Belgii, Francji, Stanach
Zjednoczonych, Rosji, Szwajcarii, Tajwanie,
na których zaprezentowano ogółem 704
rozwiązania. Jurorzy międzynarodowych
wystaw wyróżnili 454 polskie wynalazki medalami, w tym 52 złotymi z wyróżnieniem oraz
3 nagrodami Grand Prix. Mimo że często
osiągnięcia naszych twórców znane są jedynie w środowiskach branżowych, a wieści
o ich sukcesach nie wychodzą poza zamknięte kręgi związane z projektem, podczas
jubileuszowej Giełdy Wynalazków odebrali
liczne dowody uznania.
Podczas uroczystości inauguracyjnej
podsekretarz stanu w MNiSW Jacek Guliński wręczył 10 dyplomów za szczególną aktywność w dziedzinie promocji polskich wynalazków za granicą. Dyplomy otrzymali:
Wojskowa Akademia Techniczna, prof. Zygmunt Kowalski z Wydziału Inżynierii Technicznej Politechniki Krakowskiej, Politechni-

ki: Śląska, Wrocławska, Częstochowska,
Łódzka, Instytut Włókiennictwa, Przemysłowy
Instytut Maszyn Rolniczych, Instytut Nafty
i Gazu oraz Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów. Ministerstwo przyznało
również dyplomy wynalazcom, którzy w ubiegłym roku zdobyli złote medale z wyróżnieniem jury na międzynarodowych targach wynalazczości. Ponadto wyróżnieni zostali najmłodsi medaliści ubiegłorocznych targów
wynalazczości – uczniowie szkół średnich
i wyższych.
Minister Guliński podkreślił, iż w sferze
wynalazczości równie ważne co pasja i wiedza jest zastosowanie innowacyjnych rozwiązań w praktyce. Tej potrzebie musi z kolei towarzyszyć wysoka świadomość i konkretne działania w zakresie ochrony wynalazków, o której mówił Sławomir Wachowicz
z Urzędu Patentowego w kontekście korzyści
materialnych, a zarazem wyższej rangi innowacyjnych rozwiązań, jakie zapewnia ich
bezpieczeństwo. Prof. Andrzej Lipkowski
z warszawskiego Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej, zwrócił uwagę na
jeszcze inną istotną sprawę, a mianowicie problem braku należytej promocji efektów pracy instytutów i przedsiębiorstw zaangażowanych w innowacyjne projekty. W tym
świetle szczególnie trzeba docenić wydarzenia pokroju Giełdy Wynalazków i wszelkie inicjatywy, które przyczyniają się do nagłośnienia i popularyzacji imponujących rezultatów
twórczości polskich wynalazców.
I
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Innowacyjny sposób
na zdrowie i urodę
Do prawidłowego funkcjonowania nasz organizm potrzebuje około 80 pierwiastków
znanych jako makro-, mikro- i ultraelementy. Najczęściej są one dostarczane
do organizmu wraz z pożywieniem, ale także przez skórę i drogi oddechowe
Opracowane przez doświadczony zespół laboratoryjno-kosmetologiczny propozycje zabiegów kosmetycznych skutecznie wiążą potrzeby codziennej pielęgnacji skóry wraz ze
zdrowotną profilaktyką.

Wyróżnienia i nagrody

ez względu na szerokość geograﬁczną, żywność z danego regionu
nie jest w stanie zapewnić nawet połowy mikroelementów niezbędnych
do prawidłowego funkcjonowania organizmu.
Obserwowane w ostatnich latach wyjałowienie
gleb oraz przemysłowa produkcja żywności
jeszcze pogarszają tę sytuację. Pracujący na
wysokich obrotach organizm, narażony na
stres i zmęczenie, chcąc zachować podstawowe funkcje życiowe pobierze mikroelementy
z mniej istotnych dla niego obszarów – stanie się to kosztem połysku i grubości naszych
włosów, jędrności i blasku naszej skóry, twardości naszych paznokci. Kolejnym następstwem braku mikroelementów będą zawały,
choroby nowotworowe, cukrzyca, otyłość,
problemy z tarczycą i inne choroby cywilizacyjne.

B

Na zdrowie i urodę!
Unikalny skład produktów opracowany
przez firmę Invex Remedies jest wynikiem wieloletnich badań i testów. Lata pracy nad preparatami przyniosły najwyższą jakość, nad
którą nieustannie czuwa doświadczony zespół
badawczy. Stworzone zostały serie kosmetyków i suplementów diety dedykowane dla kobiet i mężczyzn w różnych grupach wiekowych.
GoldenTouch to seria oparta na monojonowym złocie, którego właściwości opóźniają procesy starzenia skóry i przeciwdziałają powstawaniu zmarszczek. Sztandarowym
produktem tej serii jest mgiełka do twarzy
Au100, która doskonale przenika przez skórę twarzy długotrwale ją nawilżając, niweluje drobne zmarszczki i widocznie poprawia

koloryt skóry. Wkrótce „złotą linię” zasilą również odmładzająco-liftingujący krem na noc
i pod oczy.
W linii Silver Touch swoje zastosowanie
znalazło monojonowe srebro. Jego antybakteryjne działanie chroni skórę i zwalcza jej
niedoskonałości, np. wspomaga walkę z trądzikiem, łuszczycą. Preparaty z tej linii (antybakteryjny tonik Ag123 oraz innowacyjny
płyn do ciała Ag124) skutecznie likwidują
przyczyny trądziku, łagodzą jego objawy
oraz regulują wydzielanie sebum.
Kosmetyki z serii Organic Silica zawierają unikalną formę krzemu i boru organicznego, które są niezbędne do regeneracji
i prawidłowego funkcjonowania ludzkiego organizmu. Występujące obecnie w linii produkty: płyn do płukania jamy ustnej Silor+B, żel do ciała Silor+B oraz kremy (na
dzień i na noc) Silor+B przeznaczone są do
codziennej pielęgnacji, mają działanie regenerujące, odżywcze oraz stymulujące komórki do odnowy.
Uzupełnieniem serii dermokosmetyków
są suplementy diety w najlepiej przyswajalnej
płynnej formie. Biochelaty Zn-Cu-Cr i Zn-CuMg są pozbawione dodatków wypełniających,
przeciwzbrylających i barwników. Wzbogacają florę bakteryjną, pomagając w zwalczaniu wielu problemów skórnych. Chronią organizm przed infekcjami i chorobami, uzupełniają niedobory mikroelementów.
Dopełnieniem wszystkich serii są rewolucyjne zabiegi kosmetyczne dostępne w renomowanych gabinetach kosmetycznych
oraz salonach SPA, które stanowią rewolucyjne spojrzenie na zdrowie i urodę, wykraczając poza ramy współczesnej kosmetologii.

Invex Remedies to firma powstała w oparciu o wieloletnie doświadczenie i działanie Jednostki Innowacyjno-Wdrożeniowej INWEX,
której założyciel, wybitny chemik, Stanisław
Szczepaniak opracował formułę wszystkich
preparatów obecnie dostępnych w ofercie.
Innowacyjne receptury będące bazą
kosmetyków i suplementów diety są chronione
wieloma patentami, zgłoszeniami patentowymi i znakami towarowymi. Zostały nagrodzone Złotymi Medalami, Pucharami
i Dyplomami na trzech kontynentach oraz
licznymi nagrodami i wyróżnieniami krajowymi.
Organiczny krzem z borem (SILOR+B)
otrzymał Puchar, złoty medal i dyplomy od
Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń
Wynalazców (IFIA) oraz złoty medal z wyróżnieniem Jury (IWIS 2010), tytuł „Innowacja Roku 2010”, Złote Godło za produkt
najwyższej jakości w Konkursie Forum Jakości
Quality International 2009, tytuł „Lider Innowacji i Rozwoju 2010”, puchar i dyplom minister nauki i szkolnictwa wyższego i inne.
Monojonowe srebro z borem (Ag-124)
zdobyło prestiżową nagrodę na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków INST w Taipei – Kryształową Kulę i Złoty Medal oraz
Złoty Medal z wyróżnieniem Jury (IWIS
2011), a także złote medale na INTARG
w Katowicach, IENA w Norymberdze, Kunshan (Chiny), puchar i dyplom minister nauki i szkolnictwa wyższego, puchary i dyplomy z Czech, Rumunii, Rosji, Iranu, Stowarzyszeń Azji i Korei.
Monojonowe złoto (Au-100) również
zdobyło prestiżowe nagrody: Great Prize (AEI
2012), Special Prize (IWIS 2012), złoty medal z wyróżnieniem Jury, puchar, złoty medal
i dyplomy z Teheranu oraz medale i dyplomy z Rosji i Rumunii, puchar i dyplom minister nauki i szkolnictwa wyższego.
www.inwex.pl
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Projekt nowelizacji ustawy
czyli zmiany na... gorsze
Rozmowa z Leszkiem Rafalskim, przewodniczącym
Rady Głównej Instytutów Badawczych
Czytając stanowisko kierowanej przez
pana Rady w sprawie poselskiego projektu
nowelizacji ustawy o instytutach badawczych,
odniosłem wrażenie, że podpisujący się pod
projektem posłowie nie znają obowiązującej
ustawy, która reguluje wiele zgłoszonych
przez nich problemów, ani rzeczywistości,
w jakiej funkcjonują instytuty badawcze.
Czy naprawdę jest aż tak źle, czy to moje subiektywne odczucie?
– Myślę, że jest w tym trochę prawdy.
Rada Główna Instytutów Badawczych była
zaskoczona tym projektem ustawy, który nie
został poprzedzony odpowiednią diagnozą
sytuacji instytutów, nie przeprowadzono
również konsultacji z Radą Główną. Gdy dowiedzieliśmy się o tej inicjatywie w listopadzie
2012 roku, natychmiast podjęliśmy – jako
Rada – działania korygująco-wyjaśniające.
W tym projekcie ustawy poruszone są
cztery problemy: zasady przedstawiania i realizacji programu naprawczego – w tych instytutach, w których nastąpi zła sytuacja finansowa, zasady dotyczące wprowadzenia
w instytutach badawczych zarządu komisarycznego, obniżenie wymagań dla dyrektora
oraz zmniejszenie wielkości rady naukowej.
W zasadzie te wszystkie cztery zagadnienia
są przedłożone w sposób bardzo niekorzystny dla rozwoju badań w Polsce. Proponowane zapisy w projekcie poselskim nie są
spójne z kierunkami przeprowadzonej dwa
lata temu reformy nauki w Polsce. Z pewnością nie naprawią sytuacji instytutów medycznych, wręcz przeciwnie – mogą zagrozić
rozwojowi badań naukowych i wdrożeń
w tych instytutach.
Wydawać by się mogło, że jeśli do czegoś wprowadza się zmiany, to po to, aby sytuacja uległa poprawie. W tym przypadku
zdaje się, że zamysł autorów projektu – być
może zupełnie nieświadomy – jest odwrotny. Jak wygląda to z punku widzenia osoby,
która na co dzień funkcjonuje w naukowo-badawczej rzeczywistości?
– Celem tych zmian miało być wzmocnienie ministerialnego nadzoru nad instytutami badawczymi, działającymi zwłaszcza
w obrębie lecznictwa. Jednak – jak się mawia
– dobrymi chęciami piekło jest wybrukowane.
Spójrzmy np. na problem dotyczący
wprowadzenia zarządu komisarycznego. Jest
to przykład działania przeciwko instytutom,
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Co należałoby zrobić, aby zmienić sytuację
jednostek naukowych? Przede wszystkim zapewnić
odpowiednie finansowanie badań naukowych
w Polsce, czyli zwiększyć nakłady na te badania.
Ale z drugiej strony doprowadzić do tego, żeby
przedsiębiorcy finansowali je w większym stopniu
a tym samym przeciw rozwojowi badań
i wdrożeń. Mało prawdopodobne jest, aby
osoba sprawująca zarząd komisaryczny,
„niezwłocznie po jego ustanowieniu”, mogła
przedstawić ministrowi nadzorującemu program naprawczy, rokujący nadzieję na poprawę sytuacji finansowej instytutu badawczego. Tym bardziej jest to wątpliwe, że
wcześniej program został przedstawiony ministrowi przez dyrektora instytutu, znającego doskonale specyfikę swojej jednostki, i nie
spotkał się z aprobatą ministra.
Warto jeszcze dodać, że postępowanie naprawcze prowadzone przez zarząd komisaryczny wiąże się z zawieszeniem działalności
rady naukowej instytutu. To z kolei powoduje
zawieszenie funkcji naukowych tej rady. Nie-

możliwe jest przeprowadzanie procedur doktorskich, habilitacyjnych.
Dodatkowe zapisy dotyczące programu
naprawczego są niepotrzebne. Ustawa o instytutach badawczych, która weszła w życie
ponad 2 lata temu, bardzo precyzyjnie opisuje zasady wprowadzania tego programu.
Określa zasady nadzoru ministra nad instytutem i z tego tytułu jego uprawnienia do wymuszenia programu naprawczego zarówno
u dyrektora, jak i przewodniczącego rady naukowej. Są również opisane poważne konsekwencje, jeśli program naprawczy nie jest
zrealizowany, np. zwolnienie dyrektora instytutu z jego funkcji. W obowiązującej obecnie ustawie o instytutach badawczych jest procedura odwołania dyrektora przez ministra
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nadzorującego i powołania kierownika instytutu na czas nie dłuższy niż sześć miesięcy. Uważam, że taka procedura jest zdecydowanie lepsza niż wprowadzanie ryzykownych zarządów komisarycznych.
Kontrowersyjny jest także zapis w projekcie ustawy dotyczący obniżenia wymagań
stawianych kandydatom na dyrektora. Rezygnacja z wymogu posiadania przez dyrektora stopnia doktora jest zagrożeniem dla
przyszłości badań naukowych w Polsce. Dyrektor instytutu powinien być nie tylko sprawnym menedżerem, ale i autorytetem naukowym znanym w kraju i za granicą. Bez tego
instytutom grozi utrata ambicji naukowych
i stopniowe przekształcanie się – w najlepszym
przypadku – w biura projektowe i laboratoria usługowe. Proponowana zmiana jest
także sprzeczna z wymaganiami stawianymi
kandydatowi na dyrektora instytutu naukowego PAN – zgodnie z którymi może nim być
doktor, doktor habilitowany lub profesor. Jest
to przykład złego oddziaływania tego projektu
Ustawy na instytuty oraz nieprzewidywania
i braku symulacji skutków, które trzeba wziąć
pod uwagę, zanim zaproponuje się pewne
nowe zapisy. Niestety tworzone obecnie rozwiązania często powstają pod wpływem
chwili, czasem emocji, bez konsultacji oraz całościowego spojrzenia na środowisko.
Panie profesorze, co zatem należałoby
zmienić, aby polepszyć sytuację instytutów

badawczych i wyższych uczelni, a co doprowadziłoby do tego, że nasza gospodarka
byłaby bardziej innowacyjna?
– Powróćmy do sprawy instytutów medycznych. Problem, który powstał, nie wynika z ich działalności naukowej, ale działalności
klinicznej. Należałoby zmienić zasady wyceny kosztów procedur w tych instytutach,
uczelniach medycznych, czy też szpitalach,
dotyczących wysoko specjalizowanych świadczeń lekarskich. Należy pamiętać, że np. instytuty mają wysokie koszty leczenia z tytułu kosztów sprzętu, personelu itd. Zwykłe szpitale mają mniejsze koszty, zatem konieczne jest
jakieś zróżnicowanie. Potrzebny jest tzw.
stopień referencyjności, który kiedyś istniał już
w Polsce. Referencyjność w skali od 1 do 3,
gdzie 1 to zwykły szpital, 2 – o podwyższonym standardzie, 3 – wysoko specjalizowana klinika.
Moim zdaniem problem można byłoby
rozwiązać nie w ramach naszej ustawy o instytutach badawczych, ale poprzez ustawę
o działalności leczniczej. Minister zdrowia planuje jej nowelizację, zatem można spodziewać się pewnych zmian – np. dotyczących
zwiększenia nadzoru nad częścią szpitalną instytutów, także wyższych uczelni itd.
Co należałoby zrobić, aby zmienić sytuację jednostek naukowych? Przede wszystkim
zapewnić odpowiednie finansowanie badań
naukowych w Polsce, czyli zwiększyć nakła-

dy na te badania. Ale z drugiej strony doprowadzić do tego, żeby przedsiębiorcy finansowali je w większym stopniu. To z kolei
wymaga stworzenia mechanizmów zachęcających przedsiębiorców do finansowania badań. Takim pierwszym promykiem będzie
możliwość odpisania 1 proc. podatku dochodowego CIT na rzecz jednostek naukowych w przyszłym roku. Pozwoli to potencjalnie uzyskać około 300 mln na badania naukowe. Będzie to również prawny i finansowy impuls dla rozwijania współpracy pomiędzy sektorem przedsiębiorców a jednostkami naukowymi. Jednakże konieczny
i potrzebny jest silniejszy mechanizm, który
pozwoliłby przedsiębiorcom zaryzykować
miliardy złotych. Takim rozwiązaniem mogłyby być np. ulgi podatkowe umożliwiające
– w przypadku dużego ryzyka – kompensowanie, przynajmniej części tego ryzyka przez
zmniejszenie podatku dochodowego. Potrzebne są śmiałe kroki, które doprowadzą do
sytuacji, gdy będziemy prowadzić badania naukowe w większej części ze środków pozabudżetowych. Dzisiaj jest odwrotnie – większe środki otrzymujemy z budżetu dwóch
agencji NCBR i NCN oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a przedsiębiorcy tylko niewielką część wydatkują na wspieranie badań.
Rozmawiał Piotr Nowacki

Medalowe rozwiązania
Instytut Nafty i Gazu (INiG) jest instytutem badawczym pracującym na potrzeby
przemysłu naftowego i gazowniczego. Zaliczany jest do placówek najbardziej
aktywnych w sferze aplikacji efektów prowadzonych badań
NiG legitymuje się licznymi rozwiązaniami wdrożonymi w górnictwie naftowym, gazownictwie, przemyśle raﬁneryjnym i petrochemicznym. Szczególną
uwagę zwraca na rozwiązania innowacyjne
o zdolności patentowej. W latach 2008–
2012 Urząd Patentowy RP udzielił na rzecz
INiG ponad 60 patentów oraz przyjął zgłoszenia ponad 40 wynalazków, a pracownicy
Instytutu opublikowali ponad 500 artykułów
i monograﬁi.
Powstające w INiG ekspertyzy, opracowania rozwiązań konstrukcyjnych i technologicznych oraz kompleksowe analizy przyczyniają się do odkrycia nowych złóż węglowodorów, do wytworzenia i zastosowania narzędzi
umożliwiających ich wydobycie, a także technologii produkcji paliw i środków smarowych dla potrzeb transportu i energetyki.
Jednym z pracowników INiG, których
dorobek innowacyjny na stałe wpisał się
w prace polskiego przemysłu rafineryjnego,

I

Winicjusz Stanik
jest mgr Winicjusz Stanik. Jest on twórcą 87
udoskonalonych technologii produkcji i innowacyjnych rozwiązań wdrożonych do produkcji przemysłowej w oparciu o udzielone patenty, w tym: olejów silnikowych do silników
wysokoprężnych, olejów silnikowych do silników z zapłonem iskrowym, semisyntetycznego oleju LOTOS semi-syntetic SG/CD, ole-

ju napędowego Eurodiesel, oleju napędowego Ekodiesel, miejskiego oleju napędowego
(City Diesel), niskosiarkowego oleju napędowego Ekodiesel Plus, oleju napędowego Ekodiesel Ultra (Verva), lekkiego oleju opałowego Ekoterm Plus, paliwa JET A-1, benzyny niskosiarkowej zawierającej etanol, benzyny
bezołowiowej, reformułowanej benzyny silnikowej, dodatku podnoszącego liczbę cetanową (Nitrocet 50), wielofunkcyjnego dodatku do
benzyn, pakietu dodatków do benzyn i oleju
napędowego, wielofunkcyjnego pakietu dodatków zwłaszcza do oleju opałowego.
Opracowane przez mgra Winicjusza Stanika innowacje i wdrożenia znalazły uznanie
w oczach jury wielu krajowych i międzynarodowych wystaw. W latach 2009–2012
otrzymał on 89 wyróżnień i medali (w tym 20
złotych i 14 srebrnych) przyznanych za rozwiązania, których jest autorem.
www.inig.pl
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Innowacyjne rozwiązanie
w dziedzinie sensorów
wodoru
W Instytucie Tele- i Radiotechnicznym z Warszawy, we współpracy z takimi
ośrodkami naukowymi jak: Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki PW,
Wydział Chemii UW, Instytut Fizyki PAN, Wydział Elektrotechniki, Automatyki
i Informatyki PŚk., Instytut Matematyki UJK w Kielcach oraz Świętokrzyskie
Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o., opracowywany jest
czujnik wodoru i związków wodoru do zastosowań w warunkach
ponadnormatywnych. Projekt ma charakter interdyscyplinarny, a w jego
skład wchodzą: ﬁzycy, chemicy, elektronicy, informatycy, matematycy
i specjaliści od inżynierii materiałowej. Koordynatorem projektu
o nazwie deteH jest dr hab. Elżbieta Czerwosz, prof. ITR
elem projektu jest opracowanie
technologii czujnika wodoru i jego
związków do zastosowań w warunkach ponadnormatywnych.
Motywacją do podjęcia prac badawczych
w dziedzinie sensoryki było wytworzenie
czujnika wielofunkcyjnego, w którym jeden
sensor mógłby wykrywać i mierzyć stężenie
różnych gazów zawierających w składzie wodór. Obecnie większość produkowanych czujników wodoru są to czujniki półprzewodnikowe, które w zależności od zasady działania
mają różne ograniczenia i wady, jak np. niską
selektywność, zależność czułości od temperatury. Opracowany w ITR czujnik H2 nie wymaga podgrzewania w trakcie pracy i dodatkowo charakteryzuje się: krótkim czasem odpowiedzi (t90 ~ od kilku do kilkudziesięciu sekund w zależności od poziomu czułości); niskim progiem zadziałania (5 ppm H2/N2); wysoką czułością dla stężeń do 4 proc. obj. H2
w N2 (10–20 proc.). Ponadto czujnik ten nie
wymaga wygrzewania w celu regeneracji i powrotu do warunków wyjściowych.
Opracowywany czujnik jest tani zarówno w produkcji, jak i eksploatacji. Cechy te zostały osiągnięte dzięki wykorzystaniu niedrogich materiałów i technologii. Dodatkowo czujnik wodoru nowej generacji charakteryzuje się bardzo niskim poborem mocy poniżej 1 mW. Materiałem aktywnym w czujniku
wodoru są nanokompozytowe warstwy węglowo-palladowe (C-Pd). W ramach projektu
zgłoszono kilka rozwiązań patentowych i wzorów użytkowych.

C
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Czujnik oraz obraz SEM nanokompozytowej warstwy aktywnej C-Pd
Wytworzony czujnik H2 może znaleźć zastosowanie np. w kompleksowych stacjach ładowania baterii tradycyjnych (tzw. akumulatorownie), w biogazowniach przy produkcji biogazu stosowanego do wytwarzania
energii elektrycznej, cieplnej oraz jako sensor
w urządzeniach i pojazdach wykorzystujących
wodór, jako paliwo. Poza tym może być wykorzystywany w laboratoriach badawczych,
w których wodór wymagany jest w badaniach
naukowych, jak również przy produkcji
ogniw paliwowych. Może również być stosowany przy wszelkiego rodzaju procesach

chemicznych, w których wodór jest wytwarzany.
Instytut Tele- i Radiotechniczny wystawiał
opracowany czujnik na XVI Międzynarodowych Targach Energetyki i Elektrotechniki
ENEX oraz XI Targach Odnawialnych Źródeł Energii ENEX – Nowa Energia, które odbyły się w Kiecach w dniach 26–28 luty 2013
roku, gdzie otrzymał jedną z dwóch głównych
nagród przyznawanych w konkursie „Technologia Przyszłości”.
www.itr.org.pl

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
Osiągnięcia innowacyjne Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii, Katedra Chemii Środowiska,
Katedra Agrotechnologii, ul. Bernardyńska 6, 85-029 Bydgoszcz.
Międzynarodowe Targi Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik BRUSSELS INNOVA
• 2001 SREBRNY MEDAL za technologię: „Biodegradacja odpadów kleju formaldehydowo-mocznikowych w procesie bioﬁltracji”.
• 2005 ZŁOTY MEDAL za „Sposób produkcji pieczywa – synbiotyku, zawierającego probiotyki i prebiotyki”.
• 2006 SREBRNY MEDAL za „Preparat do biodegradacji mykotoksyn w ziarnie zbóż”.
• 2007 ZŁOTY MEDAL za „Sposób wykorzystania biomasy rutwicy wschodniej (Galega orientalis Lam.) do nawożenia oraz system
włączenia jej w gospodarstwach ekologicznych jako substytutu obornika w produkcji owoców i warzyw wysokiej jakości”.
• 2008 ZŁOTY MEDAL Z WYRÓŻNIENIEM za „Sposób regulacji ﬁzycznego etapu kiełkowania nasion”.
• 2008 BRĄZOWY MEDAL za „Sposób katalitycznego utleniania odorów”.
• 2009 ZŁOTY MEDAL za „Sposób kondycjonowania nieczystości ciekłych z przydomowych oczyszczalni ścieków i instalacja
do jego stosowania”.
• 2010 SREBRNY MEDAL za „Sposób otrzymywania biomasy do wytwarzania paliwa”.
• 2011 SREBRNY MEDAL za „Sposób wspomagania oksydacji węgla kompozytem utleniaczy
i reduktorów”.
• 2012 Złoty MEDAL za „Biodegradable nanocellulose dressing with bioactive substances and
nanosilver”. A. Grzelakowska, K. Bocian, (KChŚ) P. Grzelakowski (10. Wojskowy Szpital Kliniczny
z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy).
Międzynarodowy Salon Wynalazczości „Concours – Lépine” w Paryżu
• 2008 ZŁOTY MEDAL Stowarzyszenia Wynalazców i Producentów Francuskich za „Méthode
d`utilisation de la biomasse de Galega orientalis Lam. (galéga fourrager ou rue des chèvres)
pour fertilisation du sol et système de son introduction dans exploitations agricoles
écoloqiques comme substitut du fumier dans la production de fruits et légumes de haute
qualité”.
• 2009 ZŁOTY MEDAL Stowarzyszenia Wynalazcówi i Producentów Francuskich za „Procede
de regulation de la phase physique de la germination des graines”.
• 2010 SREBRNY MEDAL Stowarzyszenia Wynalazców i Producentów Francuskich za „Sposób
kondycjonowania nieczystości ciekłych z przydomowych oczyszczalni ścieków i instalacja
do jego stosowania”.
Srebrny Medal na Invention awarded in the Polish national „Student-Inventor” Contest w Genewie
• 2012/2013 A. Grzelakowska, K. Bocian, (KChŚ) P. Grzelakowski (10. Wojskowy Szpital
Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy).
Promocja na giełdach, targach i wystawach krajowych
• XIV, XV, XVI, XVII, XVIII Giełda Wynalazków Wyróżnionych na Światowych Wystawach w Warszawie
– NAGRODY i DYPLOMY MNiSW za Międzynarodowe osiągnięcia wynalazcze twórców.
• XXI edycja konkursu na najlepsze produkty i usługi. Polskie Godło Promocyjne TERAZ POLSKA za
typoszereg przydomowych hybrydowych oczyszczalni ścieków SL BIO produkowanych przez
Sotralentz Sp. z o.o. Za współpracę z Sotralentz i wdrożenie patentu. P 388422 – Sposób
kondycjonowania nieczystości ciekłych oczyszczalni ścieków i instalacja do jego stosowania.
Wzór użytkowy: mobilne urządzenie do odwadniania osadów ściekowych z przydomowych
oczyszczalni ścieków KKH-1-SOTRALENTZ.
• X Jubileuszowa edycja Konkursu „Ekolaury Polskiej Izby Ekologii” 2011 – Wyróżnienie.
• Krzyż Kawalerski Orderu Wynalazczości nadany w 2008 roku przez Najwyższą Komisję Odznaczeń
Królestwa Belgii – za wybitne osiągnięcia w dziedzinie wynalazczości dla prof. dr hab. inż. Grażyny
Harasimowicz-Hermann.
Wydział Rolnictwa i Biotechnologii, Katedra Chemii Środowiska i Katedra Agrotechnologii posiadają
16 patentów, w tym 11 wdrożonych na podstawie umów licencyjnych, oraz 41 zgłoszeń patentowych.

Prof. dr hab. inż. Janusz Hermann
Wydział Rolnictwa i Biotechnologii
Katedra Chemii Środowiska
ul. Bernardyńska 6, 85-029 Bydgoszcz.
tel. 52 374 95 02, fax. 52 374 95 05
e-mail: hermann@utp.edu.pl

Prof. dr hab. inż. Grażyna Harasimowicz-Hermann
Wydział Rolnictwa i Biotechnologii
Katedra Agrotechnologii
ul. Kordeckiego 20, 85-225 Bydgoszcz
tel. 52 374 94 07, 660 064 941
e-mail: hermanng@utp.edu.pl

www.utp.edu.pl
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Dużo osiągnięć,
mało rozgłosu
Trzeba zrobić wszystko, żeby ludzi, którzy są przyszłością nauki, zatrzymać w Polsce.
Niestety wszyscy odczuwamy kryzys, a ten nie pomaga nam w osiągnięciu tego celu.
Mamy za mało ofert pracy, a na uczelniach coraz mniej studentów – mówi Michał
Szota, prezesa Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów w rozmowie
o krajowych osiągnięciach w sferze wynalazczości, potencjale gospodarki opartej na
wiedzy i perspektywach współpracy nauki z przemysłem
Co jest największą siłą polskich wynalazców?
– Polscy wynalazcy są bardzo dobrze postrzegani nie tylko w kraju, lecz także za granicą, ponieważ mają potężną wiedzę interdyscyplinarną i świetne podstawy teoretyczne. Wynalazki są w Polsce opracowywane
kompleksowo, przy czym posiadają duży
potencjał wdrożeniowy, co jest dostrzegane
na całym świecie. Innowacyjne rozwiązania
prezentowane w innych krajach, które mam
możliwość oglądać i oceniać na wystawach
międzynarodowych, są proste – zwykle są to
wzory użytkowe bądź rozwiązania będące dopiero w fazie laboratoryjnej. Rzadko zdarzają się tak obszerne i tak dobrze opracowane
rozwiązania, jakie są zasługą naszych twórców.
Czy to oznacza, że wynalazki mogą być
motorem rozwoju krajowej gospodarki?
– Jak najbardziej, transfer do przemysłu
jest siłą napędową dla polskiej gospodarki,
która – jak wynika z moich obserwacji – jest
coraz lepiej postrzegana na świecie. Naprawdę nie mamy się czego wstydzić, choć
niestety nikt o tych osiągnięciach nie mówi,
a wręcz zdarza się, że sami wynalazcy podchodzą sceptycznie do udziału w targach, wystawach i spotkaniach na forum międzynarodowym, pytając: co z tego wynika? Otóż,
wynika bardzo dużo: kontakty, zainteresowanie ze strony zagranicznych przedsiębiorców, a w efekcie szerokie możliwości
transferu wiedzy do przemysłu oraz sygnały dla nauki, czym zainteresowany jest rynek.
Z kolei przemysł odbiera te sygnały od potencjalnych odbiorców i jest zainteresowany
tylko tym, co ma realną szansę na zbyt. Koniunktura na badania sama się nakręca. Te
są szeroko wspierane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz instytucje
państwowe.
Jak ważne dla systematycznej poprawy
wyników w sferze wynalazczości jest pod-
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patrywanie zachodnich dokonań, śledzenie
nowinek technicznych i technologicznych
oraz inspirowanie się trendami i kierunkami rozwoju światowej gospodarki?
– Według moich spostrzeżeń coraz częściej to nie my podpatrujemy kraje wysoko
rozwinięte w poszukiwaniu wzorców i inspiracji, ale to Zachód czerpie od nas. Polska nauka stoi tak wysoko, że wyznaczamy trendy
rozwojowe i kierunki badań naukowych podejmowanych na świecie. Jesteśmy mocni
w nanotechnologiach, technologiach biomedycznych, mamy rozwiązania z zakresu inżynierii materiałowej, które w niczym nie ustępują tym prezentowanym na świecie, a nawet
są w moim odczuciu lepsze. Jedyne, czego
nam brakuje, to fundusze na wyposażenie laboratoryjne, ale i ten problem można obejść,
nawiązując współpracę z zagranicznymi jednostkami, by móc przeprowadzić kompleksowe badania tego, co stworzymy na krajowym rynku, a dzięki temu udowodnić, że jest
to warte wdrożenia.
Czy są przykłady, że polskie dokonania
naukowe stają się inspiracją dla krajów zachodnich, a nasze rozwiązania są potem rozwijane za granicą?
– Tak, część twórców żyje właśnie z transferu ich technologii za granicę. Tylko kontakty
z szerokim gronem odbiorców danych roz-

Dziś studentów na uczelniach jest coraz mniej,
a my odczuwamy ograniczone możliwości
zatrudnienia nowych pracowników naukowych.
Inwestujemy w doktorantów, co nie zmienia faktu,
że po obronie bardzo trudno jest ich zatrzymać
na uczelni. Niestety – ze względów finansowych
młode, dobrze wyszkolone kadry często uciekają
z kraju w poszukiwaniu lepiej płatnej pracy
i to jest duży problem
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wiązań dają im możliwości rozwoju i odpowiednie zaplecze finansowe oraz utwierdzają, że ich rozwiązania są interesujące dla
odbiorców z zagranicy i mogą znaleźć bardzo szerokie zastosowanie.
Świadczy o tym fakt, że wiele krajów uczestniczy w wystawie wynalazków IWIS, którą od lat organizujemy pod patronatem prezydenta RP. Wydarzenie licznie przyciąga zarówno wystawców z całego świata, jak i firmy zainteresowane komercjalizacją polskiej myśli technicznej. W wystawie uczestniczy z reguły około 20 państw,
a prezentowanych jest kilkaset innowacyjnych rozwiązań. W tej chwili to trzecia najważniejsza wystawa w Europie, po Genewie i Norymberdze, co świadczy, że centrum myśli wynalazczej silnie przesuwa się w stronę naszego kraju. Nawet znacząca niegdyś wystawa w Brukseli straciła swoją rangę i prestiż, podczas gdy pozycja
Polski cały czas rośnie.
Jakie dziedziny, w których nie jesteśmy jeszcze liderem, mają
potencjał, byśmy mieli szansę zaistnieć na forum międzynarodowym
i wzmocnić narodową markę?
– Taką dziedziną jest np. biomimetyka, polegająca na naśladowaniu wzorów z natury w technice. W obrębie tej młodej, prężnie rozwijającej się dziedziny młodzi wynalazcy mają w dorobku opracowania
załogowych i bezzałogowych robotów podwodnych. Na znaczeniu
dynamicznie zyskuje również wspomniana inżynieria materiałowa,
w obrębie której wiele instytutów ma naprawdę mocną pozycję i prowadzi wyłącznie projekty, które kończą się wdrożeniami. Oprócz silnych instytutów branżowych mamy szereg zespołów działających na
uczelniach technicznych, np. zespół prof. Leszka Dobrzańskiego
z Politechniki Śląskiej w Gliwicach, który zajmuje się przede wszystkim technologiami hi-tech w zakresie inżynierii materiałowej. Podobnie
rozwiązania opracowywane w wojskowych akademiach technicznych
nie ustępują tym zachodnim, a wręcz ci, którym je prezentujemy na
wystawach międzynarodowych, są zaskoczeni poziomem tych rozwiązań.
Te imponujące wyniki, którymi możemy się poszczycić w sferze innowacyjności, to głównie efekt współpracy nauki i przemysłu. Czy również projekty indywidualne, realizowane samodzielnie
przez firmy mają szansę się przebić?
– Różnie to bywa. W tym miejscu można zadać sobie pytanie, czym
jest wynalazek i jaka jest recepta na jego wdrożenie do produkcji,
a w dalszej kolejności powszechnego zastosowania w praktyce. Jeżeli dany wynalazek rozwiązuje określony problem technologiczny
lub użytkowy bądź pomaga w podniesieniu poziomu życia społeczeństwa, to jego twórca nie będzie miał żadnego problemu z komercjalizacją. Bardzo często działają zespoły złożone z twórców z instytutów czy uczelni, a zarazem osób zatrudnionych w przemyśle, jako
że najlepiej znają problematykę i możliwości technologiczne zakładów, w których pracują. Bardzo dobrym przykładem są takie firmy,
jak Orlen czy Ropczyce, gdzie duży nacisk jest kładziony na działalność projektową o charakterze innowacyjnym oraz racjonalizatorską,
która przynosi m.in. oszczędności i pozytywne efekty finansowe, a do
tego rozwiązania są wdrażane z marszu, dzięki czemu ich użytkownik szybko może cieszyć się rezultatami.
Na ile popularyzacja opracowywanych rozwiązań jest zadowalająca dla ich twórców oraz reprezentowanych środowisk i w jakim
stopniu udział w wystawach przyczynia się do faktycznego upowszechniania dorobku wynalazców?
– Działalność Stowarzyszenia skupia się m.in. właśnie na promocji różnych rozwiązań opracowywanych przez polską naukę. Nasza skuteczność w tej sferze jest możliwa dzięki wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które wspomaga finansowo działania SPWiR, a efekcie możliwości twórców w zakresie prezentacji ich
osiągnięć naukowych. Bez tej pomocy na pewno zdecydowanie mniej
wynalazców byłoby stać na upowszechnienie tego, co dokonali, a to
bardzo ważne, gdyż odpowiednia promocja wpływa na to, jak jest postrzegana polska nauka i gospodarka na całym świecie. Coraz częściej nasi twórcy nie są kojarzeni z odległym krajem gdzieś na wschodzie Europy, brakiem wiedzy i odpowiedniej aparatury. Okazuje się,

że jest wprost odwrotnie. Mamy wykształcone kadry, młodych, zdolnych twórców, którzy pracowali w zakładach przemysłowych wdrażających najnowsze technologie i potrafią wykorzystać potencjał własnych doświadczeń. Taki stan w dużej mierze można zawdzięczać udanej współpracy nauki z przemysłem. Obserwuję, że przemysł nie ma
żadnych oporów, żeby zwrócić się do nauki po pomoc, a jednocześnie naukowcy są świadomi problemów branżowych i sami starają
się je na bieżąco rozwiązywać. Oprócz tego prowadzone są badania,
które zmierzają do poprawy jakości wyrobów i procesów technologicznych, co pozwala na obniżenie kosztów produkcji i lepszą efektywność ochrony środowiska. Tu Stowarzyszenie też ma swój wkład,
bowiem co 2 lata organizujemy międzynarodowy konkurs EKO pod
patronatem Grupy Wyszehradzkiej. Borą w nim udział zarówno młodzi ludzie ze szkół podstawowych i średnich, jak i dorośli twórcy, których rozwiązania proekologiczne są wdrażane w przemyśle. Biorąc
pod uwagę światowe trendy, które stawiają na ochronę zasobów naturalnych, wód i powietrza, śmiało można powiedzieć, że Polska jest
wśród liderów.
Czy wiedza rodzimych wynalazców i świadomość podmiotów
odpowiedzialnych za wdrożenia innowacyjnych rozwiązań dają pozytywny obraz ich ochrony prawnej i dążenia do bezpieczeństwa produktów wprowadzonych do obrotu?
– Zarówno świadomość twórców, jak i przedsiębiorców w Polsce, jest według mnie na bardzo wysokim poziomie. Potrafią chronić i sprzedawać swoje rozwiązania, choć czasem się tego obawiają
albo nie starcza im pieniędzy na ochronę w krajach, w których planują wdrożenie, ale i to nie jest przeszkodą nie do pokonania, bo istnieją odpowiednie instrumenty rządowe, które umożliwiają ochronę patentową bądź transfer technologii dzięki dofinansowaniu projektów.
Polskie prawo jest sprzymierzeńcem wynalazców? Doświadczenia wskazują, że sprzyja ono komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań?

«

Innowacyjny „Kopernik”
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 im. M. Kopernika w Rudzie Śląskiej to placówka o 50-letniej tradycji, kształcąca w zawodach budowlanych, elektronicznych
i informatycznych. Szkoła od lat stawia na wysoki poziom kształcenia, dlatego
tzw. przedmioty zawodowe są „oczkiem w głowie” jej pracowników. Od lat również odnosimy sukcesy w organizowanych na terenie województwa konkursach
promujących innowacyjność i pomysłowość uczniów. Wcześniej były to konkursy
na najlepszą pracę dyplomową, w tej chwili są to konkursy tzw. prac przejściowych, przygotowywanych przez uczniów w klasach trzecich. Coroczne miejsca
w pierwszej trójce dla poszczególnych zawodów świadczą o poziomie nauczania w szkole.
Szkoła stale się rozwija, dlatego w przyszłym roku uruchamiamy klasę w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, którą swym patronatem naukowym obejmie Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki
Śląskiej. To nie jedyny patronat, bowiem współpracujemy z ﬁrmami polskimi
i europejskimi, np. Skanska, Braas, Fakro, Rigips.
W ostatniej edycji konkursu Młody Lider Innowacji Województwa Śląskiego ZSP
nr 6 im. M. Kopernika uzyskał pierwsze miejsce w kategorii konstruktor-elektronik za AVR-WEBRADIO – mikroprocesorowe radio internetowe.

www.kopernikus.pl
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– Sprzymierzeńcem polskich wynalazców
jest przede wszystkim Urząd Patentowy RP.
Pani prezes i jej współpracownicy wychodzą
z wieloma ciekawymi inicjatywami, organizują
seminaria, są otwarci na współpracę i chętnie angażują się w nasze projekty. Ponieważ
mam kontakty z urzędami patentowymi na całym świecie, mogę z przekonaniem stwierdzić,
że przodujemy zarówno pod względem
otwartości na twórców i inicjatywy sprzyjające popularyzacji ich dorobku, jak i w zakresie
prawa, które pozwala na ochronę własności
intelektualnej. Jeśli tylko twórcy chcą skorzystać z dostępnej pomocy i ochrony, to są
całkowicie bezpieczni.
Czy wsparcie dla innowacyjności ze
strony resortu nauki i szkolnictwa wyższego oraz gospodarki jest porównywalne i równie ważne dla projektów badawczych nad wynalazkami?
– Ministerstwo Nauki wspiera twórców
zarówno w trakcie realizacji badań, jak i na
dalszym etapie wdrożeń ich wyników. W tym
obszarze mogę śmiało powiedzieć, że para nie

dentów na uczelniach jest coraz mniej, a my
odczuwamy ograniczone możliwości zatrudnienia nowych pracowników naukowych. Inwestujemy w doktorantów, co nie
zmienia faktu, że po obronie bardzo trudno jest ich zatrzymać na uczelni. Niestety
– ze względów finansowych młode, dobrze
wyszkolone kadry często uciekają z kraju
w poszukiwaniu lepiej płatnej pracy i to jest
duży problem. Młodemu człowiekowi trudno jest wytłumaczyć, że trzeba w kraju budować potęgę nauki i gospodarki. Jeżeli ta
słuszna idea nie będzie miała przełożenia na
finanse, to nie będzie możliwości zatrzymania tych zdolnych młodych ludzi, a my będziemy de facto inwestować w jednostki zagraniczne.
Często zdarza się, że to młodzi ludzie
mają znaczące naukowe osiągnięcia w sferze wynalazczości, czy jednak doświadczenie jest atutem naukowców, zwiększającym
szanse na wartościowe efekty?
– Wszystko zależy od dziedziny, ale jest
coraz więcej młodych ludzi, którzy mają

Coraz więcej profesorów ma świadomość,
że bez kooperacji z przemysłem uczelnie nie będą
mogły się rozwijać, prowadzić badań. Nie ma
sensu robić nauki dla nauki, bo sama wiedza
to za mało, a na ochronę rozwiązań, które
zamiast znajdować zastosowanie w praktyce,
stają się „półkownikami”, szkoda czasu.
Ta świadomość otwiera naukę na przemysł,
a ten, niezależnie od dziedziny, potrzebuje nauki,
choćby w wymiarze czysto ekonomicznym
idzie w gwizdek. Większość rozwiązań opracowanych na uczelniach i w instytutach powinna zostać wdrożona. Z kolei Ministerstwo
Gospodarki ma pieczę nad instytutami branżowymi, które w większości utrzymują się
z komercjalizacji rozwiązań, a to najlepszy dowód, że państwowe pieniądze są dobrze inwestowane. Kontakty, jakie utrzymuję zarówno z ministerstwami, jak i jednostkami,
które korzystają z rządowego wsparcia, pozwalają mi twierdzić, że fundusze na innowacyjność są dysponowane wyjątkowo dobrze.
Finanse nie są więc tak poważnym problemem, jak zwykło się powszechnie sądzić?
– Oczywiście pieniędzy ciągle brakuje.
Sam zajmuję się działalnością naukową na
Politechnice Częstochowskiej, więc z doświadczenia wiem, że ciągle zbyt mało jest
aparatury, która nie odbiegałaby standardem
od sprzętu używanego na Zachodzie. Większe fundusze pozwoliłyby również rozbudować zespoły badawcze i zatrudnić więcej
wykształconych pracowników. Dziś stu-
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znaczące osiągnięcia. Jednak, prawdę mówiąc, muszą mieć kogoś, kto ich odpowiednio motywuje do pracy. Z reguły są to starsi
profesorowie, którzy mają olbrzymie doświadczenie, a jednocześnie starają się jak najpełniej przekazać posiadaną wiedzę swoim
podopiecznym. Niestety takich profesorów jest
coraz mniej, natomiast jeżeli ktoś ma szczęście z kimś takim pracować, to na pewno jest
mu dużo łatwiej.
Jakie są szanse, żeby takich profesorów
było więcej, skoro młodzi ludzie coraz chętniej szukają możliwości zarobku i rozwoju
poza krajem?
– To kwestia wychowania kadr. Trzeba
zrobić wszystko, żeby tych ludzi, którzy są
przyszłością nauki, zatrzymać w Polsce.
Niestety wszyscy odczuwamy kryzys, a ten
nie pomaga nam w osiągnięciu tego celu.
Mamy za mało ofert pracy, a na uczelniach
coraz mniej studentów, choć tu wiele mogą
zdziałać takie akcje, jak „Dziewczyny na politechniki”. Może to jest właściwy kierunek
działań?

Jako stowarzyszenie działamy również
u podstaw, a mianowicie mamy zespół do
pracy z młodzieżą, aktywny w szkołach i na
uczelniach, którego członkowie pomagają
uwierzyć młodym twórcom, że to, co wymyślą, może mieć dużą wartość, że warto
chronić własność intelektualną, a także
podpowiadają, jak to robić i jakie można
czerpać korzyści z otwartego umysłu i ciekawych pomysłów. Dzięki temu młodzi ludzie będą inaczej spoglądali na świat, znajdowali motywację, żeby tworzyć i robić
użytek ze swej wynalazczości, a przy tym pozostaną do końca „skażeni” przez innowacyjność.
Jak ocenia pan otwartość środowiska naukowego na współpracę z przemysłem?
Czy praca nad efektywnością dialogu cały
czas jest potrzebna po obu stronach?
– Tu pozytywne efekty są przede wszystkim zasługą działalności prof. Kurzydłowskiego. Jego pomysł i wizja działalności
NCBiR okazały się niezwykle trafne, co procentuje wynikami współpracy nauki z przemysłem. Coraz więcej profesorów ma świadomość, że bez kooperacji z przemysłem
uczelnie nie będą mogły się rozwijać, prowadzić badań. Nie ma sensu robić nauki dla
nauki, bo sama wiedza to za mało, a na
ochronę rozwiązań, które zamiast znajdować
zastosowanie w praktyce, stają się „półkownikami”, szkoda czasu. Ta świadomość
otwiera naukę na przemysł, a ten, niezależnie od dziedziny, potrzebuje nauki, choćby
w wymiarze czysto ekonomicznym, bo
oszczędzamy, kiedy stosujemy nowatorską
technologię, jak również kiedy nie jesteśmy
obciążani karą za niszczenie środowiska. Innowacyjne produkty stymulują rozwój samego przedsiębiorstwa i gospodarki, a jednocześnie zwiększają szanse konkurowania
z firmami zachodnimi, posiadającymi większy kapitał. Niestety, jesteśmy narodem,
który niechętnie mówi o tym, co się udaje, co
osiągnęliśmy i czego jeszcze możemy dokonać. Specyfiką polskiego społeczeństwa jest
tendencja do zauważania szklanki do połowy pustej zamiast pełnej i skłonność do narzekania, mimo że mamy ku temu coraz
mniej powodów. Szkoda, bo – jeszcze raz powtórzę – nie mamy się czego wstydzić. Powinniśmy spoglądać na otaczający nas świat
z większym optymizmem i większą świadomością własnej wartości. Wielu twórców, którzy mają naprawdę imponujący dorobek, nie
zna swojego miejsca i wartości na rynku światowym. Gros podmiotów oczekuje właśnie na
osoby, które mogą coś istotnego wnieść z zyskiem dla przedsiębiorstwa, podczas gdy
twórcy, obdarzeni potężnym potencjałem,
sami szczelnie zamykają się w swoich skorupkach. Inni postrzegają nas znacznie lepiej
niż my sami. To akurat warto zmieniać, bo
osiągnięć mamy dużo, tyle że przechodzą bez
echa.
Rozmawiała Magdalena Szczygielska
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Wynalazczość po polsku
Konkurs Polski Wynalazek 2013 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
rekomendowało tak: „Istnieją wynalazki duże, naukowe, laboratoryjne, które
powstają w zespole naukowców, pod kierunkiem wybitnej postaci, często
ﬁnansowane przez państwo lub grupy biznesowe. Wynalazki te są często
sproﬁlowane, ważne dla nauki czy biznesu, jak i całego społeczeństwa. Ale istnieją
również wynalazki małe, które są tworzone przez zwykłych ludzi, wynalazki
praktyczne, dotyczące urządzeń czy czynności codziennego użytku. Wynalazki,
które często mają możliwość szerokiego zastosowania w życiu każdego człowieka”
onkurs skierowany jest do wszystkich, którzy zajmują się wynalazczością, innowacyjnością oraz poszukują nowych praktycznych rozwiązań w życiu codziennym. W konkursie
mogą wziąć udział zarówno naukowe zespoły
badawcze, jak i amatorzy.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło
19 marca. – Coraz bardziej przyjazne nastawienie przedsiębiorców, uczelni, instytutów naukowych do wynalazczości, nowych technologii świadczy to tym, że za kilka lat będziemy
krajem bardziej innowacyjnym – powiedziała minister nauki i szkolnictwa wyższego prof.
Barbara Kudrycka podczas gali finałowej.

K

Jak się patrzy
Nagrodę w wysokości 50 tys. zł. otrzymało
Cyber-Oko. Finał konkursu wyemitowała
Telewizja Polska. – Państwa wynalazek ma
ogromne znaczenie dla wszystkich: dzieci,
młodzieży i osób starszych, pozostających
w śpiączce – powiedziała prof. Kudrycka, wręczając wyróżnienie zwycięskiej drużynie.

82 Fakty

Fakty przeczą oficjalnemu optymizmowi odnośnie
kondycji nauki w Polsce, wyrażonemu w raporcie.
Poziom jej finansowania pozostaje dramatycznie
niski w porównaniu z Europą. Ogólnie dostępne
dane statystyczne pokazują ponadto, że
w omawianym okresie 2007–2012, inflacja zjadła
ponad 21 proc. nakładów państwa na naukę
Cyber-oko to urządzenie, które składa się
z kamery na podczerwień i specjalnego programu odczytującego ruch gałki ocznej.
Zostało skonstruowane przez naukowców
z Politechniki Gdańskiej przy współpracy
z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym Fundacji „Światło” w Toruniu. Pomysłodawcą
i jednocześnie inicjatorem prac nad wynalazkiem jest prof. Andrzej Czyżewski.
W trakcie prac nad systemem śledzenia
wzroku Cyber-Oko, prowadzonych w Politechnice Gdańskiej, pojawiła się potrzeba

opracowania narzędzia wspierającego badanie podstawowych funkcji poznawczych,
czyli: rozumienia, zapamiętywania, przypominania i innych funkcji, na podstawie informacji o kierunku patrzenia osoby, znajdującej się przed ekranem komputera. W ten
sposób rozpoczęła się współpraca między politechniką a zakładem, która doprowadziła do
rozwoju metod postępowania z pacjentami,
znajdującymi się w śpiączce.
Cyber-Oko jest przedmiotem międzynarodowego zgłoszenia patentowego, zaś
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oprogramowanie systemu zostało zgłoszone
jako rozwiązanie innowacyjne w Politechnice Gdańskiej: „oprogramowanie do określania stopnia świadomości pacjentów w stanie
wegetatywnym”.

Docenieni za granicą
Wystawa Geneva Inventions 2013 zakończyła się w połowie kwietnia. Ponad 700
wystawców z 45 państw całego świata zaprezentowało tam około tysiąc projektów. Jurorzy przyznali polskim wynalazkom 18 medali, w tym 2 złote z wyróżnieniem, których
na całej wystawie przyznano zaledwie kilkanaście. O polskim medalowym dorobku
w Genewie poinformował Andrzej Kisiel ze
Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów.
Złoty medal z wyróżnieniem jury otrzymało „Podatne gniazdo USB typu A”, opracowane przez Jędrzeja Blauta z Akademii
Górniczo-Hutniczej. Urządzenie ma rozwiązać problem wkładania pendrivów do
gniazda złą stroną. Gniazdo USB w komputerze miałoby być tak zmodyfikowane, że
byłoby wszystko jedno, w którą stronę pendrive by się do komputera wkładało. Modyfikacja ta pozwala zachować standardowe gabaryty portu, jak również jest kompatybilna
ze wszystkimi generacjami portu USB. Zmiana konstrukcji portu mogłaby nastąpić przy
okazji wprowadzenia nowego standardu
USB. Docelowym miejscem stosowania wynalazku byłyby zatem nowe serie komputerów, laptopów czy hub'ów USB. Twórca
tego nowatorskiego pomysłu jest jednym
z laureatów konkursu „Student-Wynalazca
2012/2013”, organizowanego przez Politechnikę Świętokrzyską.
Drugim wyróżnionym wynalazkiem było
rozwiązanie „Spiekane stale nierdzewne o polepszonych własnościach mechanicznych i odporności korozyjnej uzyskanej przez laserowe stopowanie powierzchni laserem HPDL”
prof. Leszka A. Dobrzańskiego z Politechniki Śląskiej. Podczas ceremonii wręczania
nagród wynalazek otrzymał też nagrodę
specjalną.
Uhonorowane zostało także „Łóżko
przeciwodleżynowe” z Instytutu Włókiennictwa w Łodzi, które otrzymało specjalną statuetkę od delegacji malezyjskiej.
Oprócz tego medale wystawy – złote,
srebrne i brązowe – uzyskały rozwiązania
m.in. z Politechnik: Łódzkiej, Śląskiej, Lubelskiej, a także Instytutów: Nafty i Gazu, Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Technologii Eksploatacji, Włókiennictwa, Przemysłowego Automatyki i Pomiarów oraz Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.
W wystawie brało udział Stowarzyszenie
Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów, które jako przedstawiciel Polski, prezentowało
rozwiązania polskich twórców z jednostek naukowych.

Wystawę Geneva inventions 2013 odwiedziło kilkadziesiąt tysięcy osób, wśród których byli przedstawiciele firm i przedsiębiorstw przemysłowych. W Genewie było
obecnych również kilku innych laureatów konkursu „Student-Wynalazca”, którzy prezentowali swoje rozwiązania.

Pomysły prysły
Wydawać by się mogło, że polskie, często bardzo ciekawe, wynalazki powinny przynieść sukcesy biznesowe. Tak się jednak zazwyczaj nie dzieje. Artur Włodarski opisał
w „Gazecie Wyborczej” dwa przykłady niewykorzystanych szans. Są to – SpinCar (idealny miejski pojazd) i IzzyBike (rewolucyjny
rower). Wydaje się, że skazane na sukces,
prawdziwy strzał w dziesiątkę! Media zainteresowane, wszyscy zachwyceni. Ale mija rok,
drugi i nic. Telefon milczy.
– Zrobiliśmy sondaż w sieci: 80 proc. ankietowanych zachwyconych SpinCarem – powiedział „GW” wynalazca dr Bogdan Kuberacki. – Kobietom podoba się, że zawsze jedzie do przodu. Koniec z cofaniem i parkowaniem tyłem. Starszym to, że nawet nie trzeba oglądać się za siebie. A wszystkim, że wjedzie w szczeliny niedostępne dla innych aut.
Wymarzony pojazd do carsharingu – popularnych już na Zachodzie wypożyczalni miejskich aut. A więc gratka dla inwestora. Kto ma
pieniądze, a chciałby zarobić na czyimś pomyśle, nie mógł trafić lepiej. Paliwo i opłaty
parkingowe drożeją, miasta się zapychają,
Finaliści Konkursu Polski
Wynalazek 2013
• Cyber-Oko – integracja techniki śledzenia
wzroku i analizy fal mózgowych EEG.
• Technologia Rozpoznawania Mowy.
• CyberRyba – podwodny robot mobilny
z napędem falowym.
• Cybernetics Artificial Cell – budowa
w pełni funkcjonalnych struktur
przestrzennych przy pomocy tysięcy
sztucznych dynamicznych komórek (3D)
na wzór struktur biologicznych.
• Fotobioreaktor z systemem solar-tracker
do produkcji biopaliw III generacji.
Pozwala na prowadzenie efektywnej
ekonomicznie hodowli mikroalg, bogatej
w lipidy, z których następnie produkuje
się biopaliwo.
• Immersyjny, niechłodzony detektor dalekiej
podczerwieni do zastosowań kosmicznych.
Unikatowy w skali światowej,
półprzewodnikowy, niechłodzony detektor
podczerwieni o parametrach, jakie do
niedawna można było osiągnąć wyłącznie
przy użyciu detektorów chłodzonych do
bardzo niskich temperatur ciekłym azotem.
• KrioNgine – pojazd zeroemisyjny,
napędzany ciekłym gazem.
• Safe Step – innowacyjne urządzenie dla
ludzi z upośledzeniem wzroku.

Źródło:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wyższego

trend sprzyja, ale... telefon milczy. – Całkowity brak odzewu ze strony potencjalnych producentów to największe zaskoczenie – przyznaje wynalazca. – Dostaje za to mnóstwo
ofert typu „ruszycie z produkcją, to będziemy robić wam części”.
Drugi z opisanych przez Artura Włodarskiego wynalazków to rower IzzyBike,
skonstruowany przez Marka Jurka. Jest inny
od wszystkich: inaczej się na nim siedzi, inaczej się nim kieruje. 1,5 roku temu, gdy dostał złoty medal w Norymberdze (Międzynarodowe Targi iENA 2011), miał przedni napęd. Teraz jest jednym z niewielu rowerów
z napędem 2x2. I jedynym, który składa się tak
prosto – wystarczy ruch ręką i już. Zero blokad czy zatrzasków. Dzięki przerzutkom i napędowi na dwa koła (tylny napęd można odłączyć) świetnie sprawdza się w terenie. Nie ma
łańcucha, a więc nie brudzi, stawia mniejszy
opór przy pedałowaniu itd. Na razie jednak
nie ma chętnych do zainwestowania pieniędzy w produkcję tych niewątpliwie pomysłowych konstrukcji. Brak zainteresowania ze
strony biznesu efektami pracy wynalazców jest
jedną z przyczyn tego, że polska wynalazczość
ciągle nie może przyspieszyć.

Fakty przeczą optymizmowi
W marcu bieżącego roku Ministerstwo
Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało raport pt. Nauka w Polsce 2013 edycja 1.
– Ministerialne komentarze wobec tego, liczącego ponad 60 stron i przejrzyście zredagowanego dokumentu tchną optymizmem
– zauważa prof. Adam Płaźnik na portalu
obywatelenauki. – Przełomowy wzrost nakładów państwa na naukę, konsolidacja zespołów badawczych, rosnąca rola nauki w gospodarce kraju. Ponieważ nie każdy ma czas
i ochotę na przebrnięcie przez gęste od liczb
tabele i ryciny, postanowiłem przeprowadzić
recenzję tego dokumentu. Wnioski płynące
z tej recenzji nie są już tak optymistyczne.
Fakty przeczą oficjalnemu optymizmowi
odnośnie kondycji nauki w Polsce, wyrażonemu w raporcie. Poziom jej finansowania pozostaje dramatycznie niski (0,5–0,7 proc.
produktu krajowego brutto) w porównaniu
z Europą (1,2–1,8 proc.). Ogólnie dostępne
dane statystyczne pokazują ponadto, że
w omawianym okresie 2007–2012, inflacja zjadła ponad 21 proc. nakładów państwa na naukę. Dane te kłócą się z obwieszczanymi
wszem i wobec przełomowymi nakładami
państwa na naukę w ostatnich latach. Niech
czytelnik sam rozsądzi, czy słowa pani minister o istotnym wzroście nakładów na naukę za rządów Platformy Obywatelskiej
w ostatnich 6 latach są uzasadnione.
Nie udało się zmienić priorytetów budżetowych. Pewien postęp, który nastąpił, na
pewno nie jest przełomem cywilizacyjnym
w podejściu do roli nauki w nowoczesnym
państwie.
CZR
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Innowacyjne zastosowania
Instytut Chemii i Techniki Jądrowej został utworzony w roku 1983 w wyniku
wydzielenia z Instytutu Badań Jądrowych zakładów naukowych zlokalizowanych
w Warszawie na Żeraniu. IChTJ to najsilniejsza polska jednostka badawcza
prowadząca prace w dziedzinie radiochemii, chemii radiacyjnej, chemii jądrowej
i jądrowej inżynierii chemicznej, konstrukcji i budowy przyrządów
radiometrycznych, badań środowiskowych i radiobiologii komórkowej
sierpniu 2012 roku odbyło się
uroczyste otwarcie Centrum
Radiochemii i Chemii Jądrowej na potrzeby Energetyki
Jądrowej i Medycyny Nuklearnej. W ramach
Centrum działa Pracownia Metod Zol-Żel.
W Pracowni realizowane są badania nad
otrzymywaniem nowoczesnych materiałów
ceramicznych metodą zol-żel (16 patentów).
Nowoczesne materiały ceramiczne o specjalnym składzie i postaci ﬁzycznej znajdują szerokie zastosowanie w dzisiejszych
technologiach. Przykładowo można tu wymienić materiały ceramiczne w postaci ziaren nieregularnych, sferycznych, cienkich
warstw, które mogą być również użyte jako
sorbenty nieorganiczne, katalizatory czy
też ich nośniki. W wymienionych zastosowaniach materiały ceramiczne o kształtach
sferycznych mają przewagę nad ziarnami
o kształtach nieregularnych, a mianowicie:
mają lepszą sypkość, niewielką erozję, mały
opór hydrauliczny i dużą szybkość sedymentacji. Proces zol-żel został opracowany
w Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej (tzw.
proces IChTJ, patent PL).
W IChTJ opracowano również oryginalny kompleksowy proces zol-żel (CSGP, patent PL) szczególnie przydatny do wytwarzania bardzo złożonych technologicznie

W

Obecnie, w związku z powrotem do energetyki jądrowej w Polsce, metoda
zol-żel, w tym również kompleksowy
proces zol-żel-CSGP (patenty PL), ze
względu na swoją wszechstronność,
będzie stosowana do otrzymywania
paliw reaktorowych IV generacji (typu
MOX oraz jako węgliki i azotki uranu
i transuranowców) przy realizacji następujących projektów badawczych:
Siódmy Europejski Program Ramowy:
• Projekt ACSEPT (Actinide reCycling
by SEParation and Transmutation)
• Projekt ASGARD (Advanced fuelS
for Generation IV reActors:
Reprocessing and Dissolution)
Polski strategiczny projekt badawczy:
Technologie wspomagające rozwój
bezpiecznej energetyki jądrowej
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SEM sferycznych ziaren Y2 O3 do
zastosowania w medycynie nuklearnej

Sferyczne ziarna hydroksyapatytu
otrzymane metodą CSGP

Prekursory paliw mieszanych zawierające
aktynowce mniejszościowe

Sferyczne puste ziarna tlenku glinu
otrzymane procesem ICHTJ

zaawansowanych materiałów ceramicznych,
których nie można otrzymać stosując konwencjonalną procedurę, jak np. nanokompozyty wolframowo-cyrkonowe, wolframowo-tytanowe, jak również dwuwolframiany
itrowo-potasowe dotowane iterbem, związki nadprzewodzące oraz hydroksyapatyt.
W procesie CSGP do zoli hydroksylowo-anionowych wprowadza się silnie kompleksujący czynnik np. kwas askorbinowy.
Materiały te odgrywają ważną rolę w nowoczesnych technologiach i znalazły zastosowanie: do wytwarzania biomedycznego hydroksyapatytu, używanego jako substytutu kości i ochronnych pokryć implantów metalicznych; jako wysokotemperaturowe nadprzewodniki; do otrzymywania trójskładnikowych tlenków używanych jako materiały ka-

todowe do nowoczesnych, odnawialnych
baterii litowych oraz ogniw paliwowych; do
budowy laserów dużej mocy oraz na podczerwień.
W omawianej dziedzinie prowadzona
była i jest współpraca z wieloma ośrodkami
zagranicznymi z Włoch (w ramach wielokrotnych umów płatnych przez stronę włoską), Niemiec, USA, Francji i Szwecji.

Od 2000 roku pracownia zol-żel
z IChTJ otrzymała na wystawach
w sumie 24 nagrody w tym:
• 8 złotych medali
• 6 srebrnych medali
• 5 brązowych medali
• 12 specjalnych wyróżnień w postaci
pucharów, statuetek

www.ichtj.waw.pl
Dwoje pracowników IChTJ zostało
odznaczonych Wysokimi Odznaczeniami Państwowymi:
• Wiesława Łada przez Prezydenta RP
Lecha Kaczyńskiego Krzyżem
Kawalerskim Orderu Odrodzenia
Państwa Polskiego w 2009 roku za
propagowanie polskiej myśli naukowej
i wynalazczej poza granicami kraju
• Andrzej Deptuła przez Prezydenta
RP Aleksandra Kwaśniewskiego
Krzyżem Kawalerskim Orderu
Odrodzenia Państwa Polskiego
w 2005 roku za całokształt pracy
naukowej w ICHTJ.
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Grafen kołem zamachowym
zielonej gospodarki Polski
Świat boryka się z problematyką ekorozwoju. Sukces zrównoważonej gospodarki
jest zdeterminowany przez produkty innowacyjne przyjazne środowisku. Zdaniem
naukowców kołem zamachowym polskiej gospodarki może stać się grafen. Okazuje
się, że rodzima technologia jego wytwarzania jest jedną z wiodących w skali światowej
Cezary Tomasz Szyjko
rzmi to paradoksalnie, ale rozwój
gospodarczy sprzyja, a nie szkodzi
ochronie klimatu. Epoka kamienia
łupanego nie skończyła się z powodu braku kamienia, lecz dlatego, że 5 tysięcy lat temu ktoś wpadł na pomysł, by połączyć miedź z cyną – tak zaczęła się era brązu. Powinniśmy o tym pamiętać, gdy usłyszymy kolejne budzące grozę historie o końcu epoki ropy naftowej i granicach wzrostu
gospodarczego oraz apokaliptyczne wizje
katastrofy klimatycznej.

B

Fizyka czy polityka koła zamachowego?
W dyskusjach o przyszłości zrównoważonej czy niskoemisyjnej gospodarki nie brak
przenośni wziętych z mechaniki. Jedną z nich
jest „koło napędowe”. Twierdzi się, że dana
dziedzina może odegrać rolę dźwigni ekorozwoju. O co właściwie chodzi w takim postulacie? Rzadko spotykamy się z jasnym określeniem. Zwolennicy kół napędowych zapewne zakładają, że sama metafora wszystko doskonale wyjaśnia, że nie potrzeba formułować żadnych twierdzeń ani dowodów.
Odbiorcy mogą się tylko domyślać, że dziedzina, której przypisuje się status koła napędowego, ma być – według jej zwolenników
–traktowana w preferencyjny sposób, bo jej
rozwój pobudzi cały sektor.
Wydaje się, że Unia Europejska zdecydowała już o naszej wspólnej przyszłości.
W styczniu 2013 roku Komisja Europejska
ogłosiła laureatów konkursu z zakresu przyszłych i powstających technologii (FET).
Wygrały m.in. właśnie badania nad grafenem,
który otrzyma 1 mld euro, co zagwarantuje
prowadzenie przez 10 lat prac naukowych na
najwyższym światowym poziomie. Teraz w tę
inicjatywę zaangażują się naukowcy z co naj-

mniej 15 państw członkowskich UE i blisko
200 instytutów badawczych, którzy zbadają
wykorzystanie wyjątkowych właściwości tego
rewolucyjnego materiału węglopochodnego. Sukcesami w tej branży może pochwalić
się polska nauka.

Cud inżynierii materiałowej
Czym w ogóle jest grafen? To cud inżynierii materiałowej: pojedyncza warstwa atomów węgla, którą w 2004 roku odkryli Andriej
Gejm i Konstantin Nowosiołow (nagrodzeni Noblem w 2010 roku) metodą zdzierania
warstwy węgla z grafitu. Ten dziwny twór
w zasadzie nie ma grubości i jest całkowicie
bezpieczny dla środowiska. Uzyskana przez
noblistów struktura ma niebywałe właściwości

Grafen jest jedną z alotropowych form węgla. Składa się z pojedynczej warstwy
atomów tego pierwiastka, tworzących sześcioczłonowe pierścienie. Jego istnienie
zostało opisane teoretycznie już w latach 60., ale pierwszą próbkę udało się
uzyskać dopiero w 2004 roku brytyjsko-rosyjskiemu zespołowi fizyków. Za badania
nad grafenem Rosjanie Andriej Gejm i Konstantin Nowosiołow otrzymali w 2010
roku Nagrodę Nobla z fizyki.
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– jest dwuwymiarowa, bo ma tylko jedną warstwę atomów, tworzących siatkę z sześciokątów. Jest też przezroczysta – przepuszcza
98 proc. padającego światła, i sto razy bardziej wytrzymała niż stal. Ponadto przewodzi ciepło i prąd z gigantyczną prędkością, nawet dwieście razy szybciej niż krzem. Jednocześnie grafen jest giętki i rozciągliwy.
Spektrum zastosowania grafenu, będącego de facto pojedynczą warstwą atomów
węgla, jest niezwykle szerokie: od półprzewodników – z szansami na szybkie układy scalone i pamięci o „wiecznej” trwałości, przez
ekrany dotykowe o wysokiej trwałości, ogniwa słoneczne nowej generacji, superkondensatory, będące alternatywą dla ciężkich
akumulatorów w samochodach elektrycznych,
detektory gazów, po materiały kompozytowe,
a więc tworzywa sztuczne przewodzące ciepło i prąd elektryczny, możliwe do wykorzystania m.in. w konstruowaniu nowoczesnych
systemów OZE. Prognozy rozwoju rynku produktów wykorzystujących grafen są niezwykle optymistyczne. Amerykańska firma ba-
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dawcza BCC Research ocenia, że w 2020 roku
sprzedaż takich produktów osiągnie wartość
675 mld dol. Według tej prognozy wartość
rynku samych materiałów kompozytowych
z grafenem sięgnie 91 mld dol., natomiast wartość segmentu kompozytów – 340 mld dol.

Rewolucja z Polski
Dodajmy, że grafenu w stanie wolnym nie
można otrzymać ze względu na jego nietrwałość i skłonność do tworzenia struktur
trójwymiarowych (np. fulerenów i nanorurek).
Grafen otrzymuje się metodami mikromechanicznymi. Wśród najprzejrzystszych
warstw, przy odpowiednio delikatnym manipulowaniu może znajdować się również grafen. W ten sposób, wychodząc z grafitu pirolitycznego o wysokim stopniu uporządkowania, można wyizolować struktury o grubości od jednej do kilku warstw grafenu
osadzone na nośniku.
Do niedawna grafen był prawdopodobnie najdroższym materiałem na ziemi. Cena
mikromechanicznie odłupanego krystalitu
grafenu wielkości powierzchni przekroju
ludzkiego włosa przekraczała tysiąc dolarów.
Na początku 2009 roku koreańscy badacze
z Uniwersytetu Sungkyunkwan poinformowali o opracowaniu metody pozwalającej na
tańsze wyprodukowanie fragmentów o powierzchni nawet 1 cm kw.
W 2011 roku Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych oraz Wydział Fizyki

Właściwości grafenu:
• świetny przewodnik ciepła
• posiada małą rezystancję prądu
• pochłania około 2,3 proc. światła,
czyli jest prawie całkiem przezroczysty
• 100 razy twardszy od stali, ale jest
też jednocześnie niesamowicie
elastyczny
• posiada dużą ruchliwość elektronów
w normalnej temperaturze
• nie przepuszcza dużej ilości atomów
• bardzo szybko płynie przez niego prąd
• posiada właściwości bakteriobójcze
• nie przepuszcza różnego rodzaju
gazów ani wirusów.

Uniwersytetu Warszawskiego poinformowały o wspólnym opracowaniu technologii
pozyskiwania dużych fragmentów grafenu
o najlepszej dotąd jakości. Polscy naukowcy
opatentowali metodę wytwarzania wyjątkowo dużych płytek grafenu o najwyższej jakości.
Na razie jest to jednak tylko surowiec. Do poszukiwania optymalnego produktu z grafenem
można wykorzystać m.in. unikalną w Polsce
metodę wirtualnego rynku predykcyjnego. Polega ona na organizowaniu w sieci zakładów
o prawdopodobieństwo zajścia określonego
zdarzenia. W tym przypadku będą to zakłady o rynkowy sukces danego produktu opartego na grafenie. Teoria i dotychczasowe doświadczenie mówią, że produkt, na którego
powodzenie będzie stawiać najwięcej graczy,

ma rzeczywiście największe szanse stać się rynkowym hitem.

Potrzeba prawa i strategii
Powtórzmy: epoka kamienia nie odeszła
w przeszłość dlatego, że zużyto go w całości, a era furmanek nie skończyła się z powodu nagłego wymarcia wszystkich koni. Tak
samo czas paliw kopalnych nie minie tylko
z tej przyczyny, że kończy się ropa, gaz i węgiel, lecz dlatego, że człowiek odkryje nowe
„koło zamachowe”. Zdaniem niektórych
ekonomistów, doktryna branżowych kół zamachowych jest przykładem rozpowszechnionego w krajach posocjalistycznych poglądu, że najważniejszym działaniem państwa, wręcz obowiązkiem, jest zapewnienie
gospodarce popytu. Nie brakuje ekspertów,
którzy uważają, że sprawowanie władzy
państwowej polega na różnicowaniu warunków działania przedsiębiorstw i obywateli, na rozdzielaniu przywilejów. Dla ludzi
reprezentujących taką postawę polityka energetyczna sprowadza się do interwencjonizmu
państwowego, a ten z kolei oznacza selektywne oddziaływania.
Reasumując, to nie promowanie poszczególnych „kół zamachowych” doprowadzi do wzrostu zielonej gospodarki, ale dobra i aktualna krajowa strategia rozwoju energetyki niskoemisyjnej oparta o adekwatne
i przejrzyste prawo oraz innowacyjne technologie.
I

Nowatorski sposób na stenty
W Instytucie Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie tworzone
są nowatorskie technologie oraz są projektowane
i wykonywane prototypy innowacyjnych urządzeń
rzykładem realizacji może być opracowanie unikalnej metody diagnostyki stentów kardiologicznych sprężyście odkształcalnych, prowadzonej na stanowisku własnej konstrukcji. Metoda
pozwala zweryﬁkować i skorygować zastosowane technologie obróbek cieplnych, mających bezpośredni wpływ na strukturę materiału stentów, a tym samym na trwałość podczas eksploatacji i bezpieczeństwo podczas zabiegu implantacji. Stenty, jako ażurowe konstrukcje (głównie metalowe), precyzyjnie wykonane metodami laserowymi, wszczepiane
w celu udrożnienia przepustowości naczyń
krwionośnych przy zmianach miażdżycowych,
są niezwykle odpowiedzialnym i unikalnym
rodzajem implantu. Podlegają one złożonym
stanom obciążenia i odkształcenia zarówno
podczas zabiegu implantacji – w momencie

P

wprowadzania i „otwierania” w naczyniu
krwionośnym, jak i podczas pracy w naczyniu krwionośnym, kiedy to ulegają działaniu
sił związanych z ruchami naczynia krwionośnego, ciśnieniem krwi czy naciskami zewnętrznymi. Istnieje zatem ryzyko występowania pęknięć w konstrukcji stentu.
W IMP opracowano nowatorską technologię obróbki cieplnej stentów wykonanych
ze stopów kobaltu. Miała ona za zadanie zredukowanie ryzyka występowania pęknięć
stentów poprzez odpowiednie ukształtowanie mikrostruktury materiału. Dzięki jej zastosowaniu praktycznie wyeliminowano podatność stentów na pojawianie się pęknięć,
przy zachowaniu odpowiednich parametrów wytrzymałościowych. Technologia znalazła uznanie na arenie międzynarodowej, czego dowodem był złoty medal z wyróżnieniem

przyznany w Brukseli w 2010 roku w ramach
programu „Eureka”.
Opracowana metoda diagnostyki stentów
kardiologicznych sprężyście odkształcalnych
stanowi kolejny element kontroli jakości ich
wykonania. Polega ona na nisko cyklicznym,
kontrolowanym odkształceniu badanych
stentów i rejestracji zmian obciążenia w funkcji czasu. W ten sposób monitorowana jest reakcja materiału na wymuszone odkształcenie,
a rejestrowane zmiany obciążenia pozwalają na ocenę efektywności przeprowadzonych obróbek cieplnych. Diagnostyka stentów kardiologicznych poddanych obróbkom
cieplnym znalazła uznanie kapituły konkursu Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju, która przyznała Instytutowi Mechaniki Precyzyjnej tytuł „Krajowego Lidera Innowacji
i Rozwoju” za rok 2012.
I
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Wzrośnie
efektywność
finansowania
nauki
Rada Ministrów przyjęła
założenia do projektu
nowelizacji ustawy
o zasadach ﬁnansowania
nauki oraz niektórych
innych ustaw
owe przepisy to kontynuacja
zmian wprowadzanych od 2010
roku. Rozpoczęły one między
innymi proces zwiększania aktywności jednostek naukowych w ramach
międzynarodowych przedsięwzięć badawczych.
Na osiągnięcie tego celu przeznaczono
w ostatnich latach około 26 mld zł, zainwestowanych głównie w infrastrukturę laboratoryjną i dydaktyczną. Obecnie proponowane
zapisy mają usprawnić finansowanie polskiej
nauki tak, by między innymi poprawić dostęp
do infrastruktury badawczej, dostosować finansowanie dużej infrastruktury badawczej
do Europejskiej Przestrzeni Badawczej,
zwiększyć udział polskich naukowców w międzynarodowych projektach naukowych,
wzmocnić finansowanie najlepszych jednostek naukowych, a także zapewnić bardziej
efektywną promocję wyników badań naukowych.
– Wzmacnianie potencjału najlepszych
naukowców i jednostek naukowych oraz
przyspieszenie restrukturyzacji i konsolidacji słabszych jednostek w silniejsze podmioty to nasz priorytet i zobowiązanie, którego realizacja przyniesie wymierne korzyści
polskiej nauce i gospodarce – podkreśla
prof. Barbara Kudrycka, minister nauki
i szkolnictwa wyższego. – Kolejne, systemowe
rozwiązania, wspierające najlepsze uczelnie
i instytuty badawcze, pozwolą lepiej wykorzystać ich potencjał, tak żeby jeszcze skuteczniej konkurowały jakością prowadzonych
badań w Europie i na świecie – dodaje minister Kudrycka.
I

N
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Proponowane rozwiązania korzystne dla nauki:
• Wyraźne określenie podstaw prawnych, w oparciu o które minister nauki
ustali wykaz przedsięwzięć zaliczonych do Strategicznej Infrastruktury Badawczej, ujętych na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej (PMDIB).
Ułatwi to priorytetowe finansowanie inwestycji o kluczowym znaczeniu dla rozwoju
polskiej nauki.
• Dostosowanie przyznawania środków na naukę do specyfiki i charakteru
badań oraz ograniczenie kosztów ich obsługi. Zmiana dotyczyć będzie głównie
strumienia pieniędzy na utrzymanie potencjału badawczego jednostek naukowych,
a także na badania naukowe lub prace służące rozwojowi młodych naukowców oraz
doktorantów.
• Uszczegółowienie przepisów dotyczących dopuszczalnego zakresu restrukturyzacji jednostek naukowych oraz zaplanowanie działań służących zapewnieniu bardziej stabilnego systemu finansowania kosztów utrzymania specjalnych
urządzeń badawczych.
• Umożliwienie dofinansowania działalności statutowej nowych jednostek
naukowych, tworzonych przez zespoły o dużym dorobku naukowym oraz doprecyzowanie przepisów dotyczących finansowania jednostek naukowych, którym
zostanie przyznana kategoria naukowa „C”. To rozwiązanie ma zwiększyć finansowanie najlepszych jednostek naukowych oraz ograniczyć wydatki na dotację
statutową przyznawaną jednostkom o najniższym poziomie naukowym.
• Zmiany w upowszechnianiu nauki. Wydawcy czasopism (w tym uczelnie i jednostki naukowe) otrzymają dofinansowanie na podniesienie poziomu naukowego
i umiędzynarodowienia wydawanych czasopism naukowych, również w wersji elektronicznej. Rozwiązania te mają służyć zwiększeniu upowszechnienia polskich publikacji dla naukowców na świecie oraz popularyzacji nauki wśród społeczeństwa, co
z kolei powinno skutkować wzrostem cytowalności krajowych prac, zwłaszcza
w czasopismach zagranicznych.
• Rozszerzenie dostępu do informacji o finansowaniu nauki w Polsce za pośrednictwem zintegrowanego informatycznego systemu zarządzania nauką czyli
Systemu Informacji o Nauce funkcjonującego w ramach systemu POL-on. Będą
w nim przetwarzane informacje na temat jednostek naukowych oraz ich osiągnięć.
Dostęp do dużej części danych będzie otwarty nie tylko dla pracowników naukowych
i naukowo-dydaktycznych, ale także dla wszystkich obywateli. To nowe rozwiązanie
informatyczne ułatwi przede wszystkim nawiązywanie współpracy naukowej oraz
lepsze zarządzanie nauką, poprawę jakości badań naukowych i procedury recenzowania projektów.
Źródło: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
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Wymagający klient motywuje
Mimo pogorszenia koniunktury gospodarczej perspektywy są dość optymistyczne.
Obserwujemy duże zainteresowanie oferowanymi przez producentów kostki
drogowej wyrobami – ocenia Marek Cichocki, prezes zarządu Stowarzyszenia
Producentów Brukowej Kostki Drogowej

Jak należy oceniać kondycję producentów kostki brukowej w świetle sytuacji ekonomicznej w ostatnich latach i jak sytuacja
w budownictwie rzutuje na funkcjonowanie
branży?
– W ostatnich latach zarówno sytuacja
ekonomiczna, jak i w budownictwie uległy pogorszeniu. Przekłada się to oczywiście na kondycję producentów kostki brukowej. W branży działa dużo firm, marże są niskie, ceny zaniżone. Dodatkowo brak dobrej ustawy o zamówieniach publicznych i preferowanie
w przetargach najniższej ceny powoduje
trudności nie tylko w branży produkującej
drobnowymiarowe elementy betonowe, lecz
we wszystkich sektorach rynku budowlanego.
Jakie działania realizowane przez producentów najlepiej służą optymalizacji procesu wytwarzania kostki brukowej?
– Wielu producentów drobnowymiarowych elementów betonowych w ostatnich latach dokonało modernizacji linii produkcyjnych. Obecnie są to skomputeryzowane, inteligentnie sterowane maszyny, wykorzystujące najnowocześniejsze rozwiązania elektroniczne. Ponadto stosowane są nowe chemiczne domieszki, aby osiągnąć odpowiednią jakość przy optymalnym koszcie produkcji.
Jak poziom oferty sytuuje krajowych
producentów kostki brukowej na forum
międzynarodowym i jak radzą sobie w zakresie eksportu?
– Ze względu na specyfikę towaru i wagę
materiału eksport kostki jest nieopłacalny.
Koszty transportu powodują, że jest on uzasadniony ekonomicznie tylko do około
100 km w obrębie zakładu produkcyjnego.
Jakie odzwierciedlenie w wynikach branży mają działania projakościowe, w tym
wdrażanie systemów jakości? Czy w przy-

padku kostki brukowej i prefabrykatów inwestycje w certyfikaty i znaki jakości oraz
udział w konkursach branżowych są pomocne w zdobywaniu przewagi konkurencyjnej i przekonywaniu klientów do marki?
– Ubieganie się o certyfikaty i znaki jakości
jest nierozerwalnie związane z wdrożeniem
systemu jakości i działaniami marketingowymi, bardzo pomocnymi w organizacji i prowadzeniu firmy. Moim zdaniem posiadanie
wyróżnień branżowych i certyfikatów powoduje wzrost wiarygodności producentów,
pozwala trwale zaistnieć na rynku. Natomiast
lobbowanie Stowarzyszenia Producentów
Brukowej Kostki Drogowej na rzecz kostki
brukowej, posiadającej wiele zalet w stosunku do innych materiałów, pozwala na przekonanie do niej inwestorów realizujących swoje inwestycje. Corocznie SPBKD przyznaje
certyfikat Znak Jakości SPBKD, którego
przyznanie wiąże się z poddaniem się przez
firmę szczegółowemu audytowi.
Jaką część krajowej produkcji stanowi
kostka dekoracyjna i jaki potencjał ma ten
segment, jeśli mówimy o przyszłości branży? Czy klient indywidualny jest wymagającym odbiorcą i na ile jego wymagania wymuszają na producentach systematyczne
zmiany w ofercie?
– Rynek kostki szlachetnej, płukanej,
obijanej kilka lat temu stanowił około
5 proc., zaś obecnie kształtuje się na poziomie około 15 proc. produkcji globalnej i cały
czas pnie się w górę. Klient, zarówno indywidualny, jak i instytucjonalny, jest bardzo wy-

magający. Wysokie oczekiwania zaczynają się
już na etapie projektowania i wymuszają na
producentach śledzenie na bieżąco nowości
oraz wprowadzanie ich do oferty. Dużą rolę
odgrywa dziś atrakcyjność infrastruktury,
zwłaszcza że kostka nie musi już być szara
i monotonna.
Jakie perspektywy rysują się przed krajowymi producentami kostki brukowej i jakie działania stowarzyszenia są ukierunkowane na wsparcie rozwoju branży – poprawę jakości, osiąganych wyników, promocję
marki w Polsce i na rynkach obcych?
– Mimo pogorszenia koniunktury gospodarczej perspektywy są dość optymistyczne. Obserwujemy duże zainteresowanie
oferowanymi przez producentów kostki drogowej wyrobami. Stowarzyszenie Producentów Brukowej Kostki Drogowej stara się
działać na rzecz promocji wyrobów swoich
członków, m in. poprzez coroczny udział
w targach BUDMA w Poznaniu i uruchomienie portalu internetowego dla członków
SPBKD, na którym poszczególne firmy
mogą przedstawić swoją ofertę. Staramy
się, aby organizowane przez stowarzyszenie
sympozja szkoleniowe pozwalały zapoznać
się z nowościami w branży. Zapraszamy firmy działające na rzecz producentów kostki,
które przedstawiają swoją ofertę maszyn, domieszek, technologii, dzięki czemu producentom łatwiej jest na bieżąco wprowadzać
zmiany w firmie i poprawiać jakość wyrobów.
Rozmawiała Magdalena Szczygielska

Fot. ARCHIWUM SPBKD
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Sprostać wymaganiom
Rozmowa z Krzysztofem Kaczanem, dyrektorem zarządzającym Schomburg Polska Sp. z o.o.

Jak kondycja krajowego rynku budowlanego odbija się na aktywności i wynikach
Schomburg Polska i w jakim stopniu potrzeby branży dyktują kierunki rozwoju firmy?
– W 2011 roku budownictwo w Polsce
osiągnęło ekstremalnie wysoki wynik związany
z końcówką przygotowań do Euro 2012, jak
i z koniecznością wykorzystania funduszy unijnych. Duża część budżetu została przeznaczona na infrastrukturę, co miało pozytywne przełożenie na wyniki osiągnięte przez
Schomburg Polska. W roku 2011 uzyskaliśmy najwyższy wynik sprzedaży domieszek
i barwników do betonu. Rok 2012 charakteryzował się już słabszą koniunkturą i niższymi nakładami inwestycyjnymi na infrastrukturę. Miało to również odbicie w bieżących
wynikach Schomburg Polska. Potrzeby rynku i naszych odbiorców dyktują dalsze kierunki rozwoju naszej firmy. Jako lider na rynku nie możemy ignorować tych sygnałów.
W obecnej chwili obserwujemy duży nacisk
producentów na sprzedaż produktów wysoko przetworzonych. Chodzi tu głównie o produkty z zaimpregnowaną lub w inny sposób
zabezpieczoną warstwą fakturową kostki
brukowej. Odpowiadając na powyższe wymagania w roku 2013 będziemy rozwijać linie środków hydrofobowych, jak również cały
system zabezpieczania powierzchni uszlachetnionych.
Jak na przestrzeni 20 lat działalności na
polskim rynku zmieniała się oferta dla producentów kostki brukowej?
– Na początku działalności zaczynaliśmy
od sprzedaży prostych produktów na bazie
środków powierzchniowo czynnych oraz lignosulfonianów. Rosnące wymagania dotyczące jakości kostki, jak i wzrastająca świadomość producentów odnośnie zamierzonych
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efektów pod względem parametrów wytrzymałościowych i wizualnych skutkowała wprowadzeniem na rynek polski kolejnych produktów, których końcowym etapem w chwili obecnej są wyroby hydrofobowe na bazie
silanów i siloksanów. Producenci kładą również duży nacisk na obróbkę warstwy fakturowej. O ile przed 20 laty dominowała kostka szara lub jednokolorowa o bardzo prostych
kształtach, to w chwili obecnej praktycznie każdy producent oferuje szeroką gamę produktów uszlachetnionych typu: piaskowanie,
śrutowanie, młoteczkowanie, szczotkowanie, płukanie, obijanie, polerowanie, jak również z wyeksponowanym wysokiej jakości kruszywem. Nasza chemia musi być dopasowana
do tego typu obróbki powierzchni licowej. Wymagania klientów dotyczą również zabezpieczenia takiej powierzchni. I w tym przypadku staramy się dostarczać pełną gamę produktów.
Schomburg Polska jest liderem na rynku domieszek do kostki brukowej. Jak firma osiągnęła taki wynik?
– Budowę wyodrębnionej sieci sprzedaży
zajmującej się grupą wyrobów do kostki brukowej rozpoczęliśmy w roku 1996. Od samego początku postawiliśmy na jakość.
Chodzi tu nie tylko o produkty, ale również
o kadrę i obsługę klienta. Czynnikiem mającym zdecydowany wpływ na nasz sukces
jest wykształcona, zaangażowana i nasta-

wiona pro-sprzedażowo kadra – chodzi tu
zarówno o pracowników, którzy bezpośrednio zajmują się sprzedażą, jak i o pracowników, którzy pracują na tzw. zapleczu,
udzielając wsparcia technicznego, a także
pracowników obsługi klienta oraz marketingu. Nie mniej istotnymi czynnikami są stała jakość naszych produktów, a także jakość
i szybkość obsługi. Nie możemy również zapominać o tym, że 90 proc. wyrobów sprzedawanych w Polsce wytwarzanych jest na
miejscu w Kutnie. Do sukcesu przyczynia się
również współpraca działów produkcji, magazynu oraz Laboratorium Kontroli Jakości. Efektem tego jest bardzo niewielka ilość
reklamacji, co pozytywnie przekłada się na
image marki na rynku.
Rozmawiała Magdalena Szczygielska

Laboratorium Kontroli Jakości

Czynnikiem mającym zdecydowany wpływ na
nasz sukces jest wykształcona, zaangażowana
i nastawiona pro-sprzedażowo kadra. Nie mniej
istotnymi czynnikami są stała jakość naszych
produktów, a także jakość i szybkość obsługi

Siedziba firmy w Kutnie
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Żyć bez zysku?
Jeszcze w latach 90. Polscy producenci kostki brukowej, nieśmiało podnosząc głowę,
mogli liczyć na stuprocentowy zysk na wolnym rynku. Dzisiaj, już po Euro2012,
branża budowlana przeżywa poważny kryzys. Szacuje się wstępnie, że rynek kostki
brukowej w ubiegłym roku mógł spaść nawet o 16 proc. W bieżących 12 miesiącach
tendencja ma się utrzymać. Co dalej? Eksperci zapowiadają odbicie od dna
Michał Tabaka
rganizowanie w kraju nad Wisłą
europejskiego czempionatu w piłce nożnej, oprócz oczywistych walorów promujących, miało też
być sposobem na otrzęsienie się gospodarki
z kryzysowej rzeczywistości. O ile rzeczywiście w przestrzeni marketingowej zyskaliśmy
i jako kraj, i jako naród, to w przypadku gospodarczych wskaźników już tak wesoło nie
jest. Od co najmniej kilku miesięcy mamy do
czynienia z potężnym spowolnieniem inwestycyjnym.
– Zaczynaliśmy w 1991 roku. I wtedy tak
naprawdę rynek w naszym kraju jeszcze nie
istniał. W pierwszym roku działalności produkowałem 200 tys. mkw. kostki. Dzisiaj to
2 mln. Nie uważam jednak, żeby nasz rynek
przez ten czas dorobił się jakiś szczególnych
aktywów. Wybudowanie nowego zakładu
– przy jednej maszynie – kosztuje około
25–30 mln zł. To nie wszystko. By przejąć rynek potrzebne są następne środki. Jeżeli
spadłaby u nas sprzedaż o 30 proc., musielibyśmy ograniczyć produkcję o 40 proc. – tłumaczy finansowe zawiłości branży Krzysztof
Kaczmarek, prezes ZPB Kaczmarek.

O

Europejskie rozdygotanie
Taka sytuacja nie jest tylko zasługą polskiego rządu. Grzechem byłoby nie wspomnieć
o kłopotach całej europejskiej wspólnoty. Stary Kontynent jest obecnie targany przede
wszystkim słabą koniunkturą gospodarczą, co
w oczywisty sposób znajdzie swoje odzwierciedlenie w wynikach handlu zagranicznego,
który dla wielu segmentów przemysłu budowlanego bywa jedynym ratunkiem.
Specjaliści z Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową szacują, że w 2013 roku
Polska odnotuje ujemne tempo wzrostu. Tak
w eksporcie, jak i imporcie. Zdecydowanie lepiej ma być rok później – w 2014 roku. Wtedy przyrost eksportu – zdaniem fachowców
z IBnGR – wyniesie 2,2 proc., a importu 1,3
proc.
Europejskie rozdygotanie gospodarcze
odbija się czkawką na rynku walutowym, co
jest znaczące dla takich krajów jak Polska, które nie przynależą do strefy euro. Prognozy
w tej mierze nie dają zbyt dużego spokoju in-
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westorom. Zamiast tego pojawia się sporo
nerwowości i niepewności. To w oczywisty
sposób przekłada się na międzynarodowe
kontakty handlowe. Paradoksalnie jednak, jak
wsłuchać się w słowa ekspertów z IBNGR,
w najbliższych dwóch latach możemy mieć
do czynienia z aprecjacją złotego, przy równoległym umocnieniu euro. Dzięki temu
Polska może, przynajmniej przez następne
dwa lata, z nieco większym spokojem patrzeć
na swoje zadłużenie. W takiej sytuacji zdecydowanie mniejszym zagrożeniem dla naszych firm budowlanych jest agresywny eksport zagranicznych potentatów.
Dzisiaj nie trzeba nikomu tłumaczyć jak
proste przełożenie ma sytuacja gospodarcza
w Unii Europejskiej na nasze rozwiązania mikro- i makroekonomiczne. Dlatego pochłonięta kryzysem budowlanka z uwagą przyglądała się wszelkim ruchom dotyczącym finansowania Wspólnoty na lata 2014–2020.
– Skutki światowego kryzysu odczuć
można niemal w każdej dziedzinie, również
w naszej branży nie przeszedł on bez echa
– mówi Aleksander Szyszko, prezes zarządu
Polbruk SA – firmy z blisko 20-procentowym
udziałem w rynku tzw. produktów szlachetnych i dekoracyjnych w Polsce. – Mocne wahania kursów walutowych wpłynęły na niestabilność cenową, a ostrożność zakupowa
konsumentów spowodowała lekki spadek
popytu. Ludzie niepewni dalszego rozwoju sytuacji z obawą inwestują pieniądze w budowę domu i remonty. Ten trudny okres udało
nam się przejść pomyślnie, dzięki elastycznemu dopasowaniu naszej firmy do zachodzących zmian. Staramy się tak budować ofertę, by dawać naszym klientom pewność, że dokonany zakup jest dobrą decyzją i inwestycją
na lata – dodaje.

Wojna w branży
Szok po Euro 2012 cały czas mocno trzyma za szyję rynek budowlany. Tylko w ubiegłych 12 miesiącach zbankrutowało w sumie
900 przedstawicieli sektora małych i średnich
przedsiębiorstw. Gospodarczą zawieruchę
jak zwykle większą szansę mają pokonać silni gracze. Ci mniejsi, z kolei, jedyny ratunek
widzą w obniżaniu cen. Tym samym, oprócz
zewnętrznych niebezpieczeństw dla branży,
mamy do czynienia z dodatkowym czynnikiem konfliktogennym: wewnętrzną wojną cenową. Co mądrzejsi w ogóle do niej nie dołączają.
– Trzeba zdecydować, jaką strategię
obrać na trudne czasy. Polbruk podnosi
ceny, bo nie chce oszczędzać na ludziach ani
na jakości swoich produktów. Każdy z takich
wariantów byłby strategią zbyt krótkoterminową, na którą w odpowiedzialnym biznesie
nie można sobie pozwolić. Zwłaszcza, że koszty produkcji systematycznie rosną, a ceny
sprzedaży od kilku lat malały, osiągając poziom granicy opłacalności – przekonuje Aleksander Szyszko.
Inni także jednoznacznie stwierdzają,
że wojna w branży jest jak najbardziej konieczna. Ale nie ta ukierunkowana na samowyniszczenie. Chodzi bardziej o potyczki na
polu kreatywności, postępu, rozwoju.
– Zapaść, z którą mamy obecnie do czynienia, przepowiadałem już w środku 2011
roku – wtedy, kiedy jeszcze wszystko funkcjonowało bez zarzutu, a wyniki finansowe
były bardzo satysfakcjonujące. Rok 2013
będzie jeszcze gorszy, wtedy osiągniemy
dno, a odbicie nastąpi dopiero w 2014 roku.
Trwa wojna cenowa, w której Poz-Bruk nie
uczestniczy. Nigdy nie sprzedam metra kwadratowego kostki bez zysku zapewniającego

KOSTKA BRUKOWA
bezpieczne funkcjonowanie mojej firmy.
Końcowym efektem działania musi być zysk.
Ktoś, kto łamie te zasady, poniesie sromotną klęskę – uważa Tomasz Nowicki, prezes
Poz-Bruk, firmy trudniącej się produkcją
kostki brukowej (i nie tylko) już od 1990 roku.
Eksperci uważają, że apogeum wojny cenowej wśród firm budowlanych, w tym tych
trudniących się produkcją kostki brukowej, jest
już za nami. Owszem, odgłosy wojny jeszcze
słychać, ale ma się ona już ku końcowi.
Thomas Lehmann, prezes Libet SA,
jednego z potentatów na naszym runku, na
początku 2013 roku nie chciał mówić wprost
o polityce cenowej swojej firmy w następnych
12 miesiącach. – Z pewnością będziemy
przyglądać się rynkowi i obserwować działania
konkurencji. Nasze koszty ograniczyliśmy
już do minimum – przekonuje.
Jeżeli nie wojna cenowa, to w takim razie trzeba ograniczać produkcję – radzą niektórzy. Szkopuł w tym, że to też nie jest najlepsze rozwiązanie, o czym mogło się już przekonać wiele firm, które po prostu zbankrutowały. Pomysł o ograniczeniu produkcji
jako recepcie na kryzys ma jeden, podstawowy
minus. Otóż taka polityka nijak ma się do bankowych zobowiązań kredytowych zaciągniętych na daną inwestycję, czy ogólnie na
rozwój firmy. Mniejsza produkcja to przecież
mniejsze zyski i mniejsze możliwości spłaty
kredytów. Kółko się zamyka.
– Zdecydowana większość firm, które
upadły w ubiegłym roku, zakończyły w ten
sposób z powodu wypowiedzenia kredytu
przez banki. Te analizują wyniki finansowe
i jak tylko pojawią się w bilansie „czerwone
cyferki”, zaczynają się problemy. Przetrwa ten,
kto liczy koszty i przychody. Nie przetrwa ten,
któremu myli się przychód z zyskiem – stawia sprawę jasno Tomasz Nowicki.
Owe perturbacje nie dotyczą niestety
tylko samych graczy na rynku budownictwa
w Polsce. Przecież w polu rażenia pozostają
setki producentów pośrednich. Tak jest chociażby w przypadku producentów cementu.
Około 10 proc. tego surowca przez ostatnie
lata wykorzystywanych było do produkcji kostki brukowej. To około 1,5 mln tony cementu.
Branże to naczynia połączone. Wstrząs w jednej prędzej czy później odczuwalny jest w drugiej. Na innych polach zaś mogą pojawiać się
inne kłopoty.

Ekologiczne obostrzenia
– Decydującym czynnikiem w naszej
branży jest technologia. Do produkcji cementu, klinkieru potrzebna jest energia cieplna, więc cena węgla to kolejny czynnik. Nie
zapowiada się, żeby cena nośników energii
malała. Wszystkie regulacje związane z ochroną środowiska, z grożącym ziemi ociepleniem,
prowadzą do tego, że energia elektryczna
i cieplna będzie droższa. Nie da się produkować cementu inaczej, jak tylko przy dużym
zużyciu właśnie energii. Co prawda już dzi-

siaj mniej więcej połowę energii cieplnej odzyskujemy z paliw innych niż węgiel i ten trend
będziemy wzmacniać, ale mimo wszystko
energia w dalszym ciągu jest bardzo droga.
Przed branżą ciekawe, ale trudne czasy. Czekają nas dalsze, duże nakłady inwestycyjne,
żeby sprostać wymogom ochrony środowiska – zaznacza Andrzej Balcerek, prezes zarządu Górażdże Cement SA.
Ekologiczne obostrzenia z pewnością
stanowią dla budowlanej (i nie tylko) branży spore wyzwanie. Z tej batalii obronną ręką
z pewnością wyjdą ci, którzy patrząc ekologicznie, będą stawiać na innowacyjność, na
nowe otwarcie na klienta. Ci, dla których ekologia to jedynie wydłużenie ręki po brukselskie pieniądze, powinni jak najszybciej zastanowić się nie tylko nad przebranżowieniem
(wszak ekologia kłania się w pas nie tylko budowlance), ale w ogóle porzuceniem dotychczasowej działalności na rzecz zgoła
odmiennej.
– Beton jest jednym z najstarszych materiałów budowlanych na świecie. Co więcej,
ze względu na użycie takich składników, jak
woda, żwir i cement, beton jest materiałem
naturalnym. Od lat prowadzone są działania proekologiczne, widoczne zarówno w sferze produktowej, jak i technologicznej. To dlatego w naszej ofercie można znaleźć kostki
określane mianem ekologicznych, których
kształt pozwala na odprowadzanie większej
ilości wód opadowych do gleby oraz zwiększenie udziału roślinności w nawierzchniach przeznaczonych do ruchu pieszego, ale
także i kołowego. Dlatego wprowadza się do
produkcji beton o właściwościach fotokatalitycznych, zawierających dwutlenek tytanu
TiO2 – posiadający zdolność oczyszczania
powietrza ze szkodliwych substancji emitowanych przez pojazdy spalinowe – mówi prezes Poz-Bruk.
Teraz gracze polskiego rynku budownictwa z pewnością z wielką ochotą patrzyliby na ekologiczne rozwiązania, dzięki którym (nawet w długookresowej perspektywie)
produkcja stałaby się tańsza, zadowolenie
klienta większe, a możliwości spłaty zaciągniętych na inwestycje kredytów bardziej realne. Problem w tym, że aby być ekologicznym – i niestety owa prawda dotyczy wszystkich gałęzi przemysłu – w pierwszej kolejności należy być majętnym. Innymi słowy: proekologiczne działania, chociaż rzecz jasna zazwyczaj przynoszą założone efekty, bywają
– przynajmniej na początku – po prostu
drogie.
Wśród licznych kłopotów, przynajmniej
niektórzy zgłaszają jeszcze jeden: wewnętrzne skłócenie. – Oczywiście, że mamy do czynienia z brakiem solidarności. Dlatego chcemy, wraz ze znaczącą grupą producentów
działających na rynku, podjąć działania
zmierzające do zawiązania stowarzyszenia
zdolnego reprezentować nasze wspólne interesy. Nasze interesy, nie interesy dostawców

maszyn, chemii, form czy farb – zauważa Tomasz Nowicki.
Ale przecież w samej Warszawie z dobrym
skutkiem funkcjonuje już Stowarzyszenie
Producentów Brukowej Kostki Drogowej.
W połowie maja (13–15) w Zakopanym odbędzie się XXXVII Sympozjum Szkoleniowe.
Kiedy poprosiliśmy przedstawicieli SPBKD
o komentarz w sprawie pojawiającego się pomysłu na utworzenie nowego stowarzyszenia
– zobaczyliśmy oczami wyobraźni jedynie rozkładane bezradnie ręce. Wychodzi więc na to,
że wewnętrzne podziały w branży mogą być
nieco większe, niż to się z początku wydawało.
Absolutnie nie chcemy ich podgrzewać,
zwłaszcza, że budowlanka – w tym producenci
kostki brukowej – mają znacznie poważniejsze problemy na głowie.

Optymistyczne perspektywy
Trudno nie zgadzać się z tymi znawcami
tematu, którzy przekonują, że złe czasy dla naszej budowlanki trwać będą w najlepsze
w 2013 roku. Kolejne 12 miesięcy ma być już
zdecydowanie lepsze. Warto jednak już teraz
do tego „lepszego” się odpowiednio przygotować. Brawa dla tych prezesów, którzy bronią własną piersią zysku. Przysłowiowy Kowalski zaczyna rozumieć, że zysk to nie tylko cel, którym w pierwszej kolejności kieruje
się prywatny właściciel, inwestor. Kowalski zaczyna widzieć, że ów zysk, to także jego bezpieczeństwo. Ci sami prezesi powinni chyba
nieco więcej uwagi poświęcić na podglądanie
innych. Nie o wychwytywanie ewentualnych
błędów tutaj chodzi, a raczej o współpracę,
o tworzenie wspólnych, a przynajmniej nie zachodzących na siebie agresywnie strategii. Bo
o ile Kowalski powoli zgadza się z tym, że najważniejszy jest zysk, bo bez niego nie ma pracy, to z kolei prezesi budowlanych firm muszą szybko zrozumieć, że zawsze razem łatwiej. Skoro zaś na zewnątrz hula kryzys
– współpraca (w rozsądnych granicach, nie
wykluczająca zdrowej konkurencyjności)
może okazać się efektywną receptą.
Beneficjentów chcących jak najwięcej
pić z rzeki miodu nigdy nie będzie brakować.
Życie pokazuje, że dokonując tego razem
(albo przynajmniej: nie przeciw sobie) sami
rośniemy w siłę, jak też nasza branża.
To z pewnością nie ostatni kryzys jaki targa budowlanką, tak u nas, jak na całym świecie. W kolejnych może okazać się, że na pierwszym miejscu nie jest produkcja czy relacje
z kredytującymi nasze inwestycje bankami. Na
szczycie potrzeb może znaleźć się rozsądna
współpraca wewnątrz branży. Warto o tym pamiętać i na taką okoliczność już teraz się przygotowywać. Wszak to z pewnością nie zaszkodzi, a może kiedyś okazać się bardzo pomocne.
W artykule wykorzystano m.in. dane
opublikowane na portalu
www.brukbiznes.pl
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Nie najlepsza koniunktura
W lutym 2013 roku, według wstępnych
danych Głównego Urzędu Statystycznego
(„Dynamika produkcji przemysłowej
i budowlano-montażowej w lutym 2013
roku”), produkcja budowlano-montażowa
(w cenach stałych), zrealizowana na
terenie kraju przez przedsiębiorstwa
zatrudniające powyżej 9 osób, była
niższa o 11,4 proc. niż przed rokiem
i o 0,3 proc. w porównaniu ze styczniem
bieżącego roku
Jerzy Bojanowicz
stosunku do lutego ubiegłego
roku spadek produkcji odnotowano we wszystkich działach budownictwa, przy czym
w podmiotach zajmujących się głównie robotami budowlanymi specjalistycznymi
o 13,1 proc., w podmiotach specjalizujących
się we wznoszeniu obiektów inżynierii lądowej i wodnej o 11 proc., a w tych, których podstawowym rodzajem działalności jest wznoszenie budynków, o 10,5 proc. Natomiast
w porównaniu ze styczniem bieżącego roku spadek produkcji wystąpił w przedsiębiorstwach,
których podstawowym rodzajem działalności
są roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej – o 10,1 proc. oraz wykonujących roboty budowlane specjalistyczne
– o 1,1 proc. Bo w realizujących głównie roboty
budowlane związane ze wznoszeniem budynków wystąpił wzrost o 8,8 proc.
W okresie styczeń–luty bieżącego roku produkcja budowlano-montażowa była
o 11,7 proc. niższa niż w analogicznym
okresie ubiegłego roku. Natomiast porównując średnią dynamikę produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej w rzeczywistym czasie pracy (w cenach stałych), to
w lutym bieżącego roku stanowiła ona
55,7 proc. średniej z lutego 2010 roku!
Innych danych dostarcza z kolei publikacja GUS: „Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych. Styczeń
2013”. Uwzględniono w niej informacje uzyskane od około 480 podmiotów zatrudniających powyżej 9 osób, zaliczanych według
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Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) do
sekcji „Budownictwo”, specjalizujących się
w wykonywaniu różnych rodzajów robót
budowlanych. Począwszy od stycznia 2012
roku obserwacją objęto 22 obiekty budowlane
(w tym 7 nowych). Natomiast w badaniu cen
robót i obiektów drogowych oraz mostowych
uczestniczy około 210 podmiotów, specjalizujących się w budownictwie drogowym i mostowym, wybranych metodą doboru celowego. Zakres badania obejmuje około 70 rodzajów robót wykonywanych w związku z realizacją obiektów drogowych oraz około
100 rodzajów robót dotyczących obiektów
mostowych. Począwszy od stycznia 2012 roku
obserwacją objęto 15 obiektów drogowych,
w tym 13 dotychczas występujących w reprezentacji oraz 2 nowe, a także 13 obiektów
mostowych, tj. 9 mostów i 4 wiadukty.
I tak z opublikowanych danych wynika,
że w porównaniu ze styczniem 2012 roku nieznacznie, bo o około 1,5 pkt. proc., spadły
koszty budowy budynków wolno stojących
jednorodzinnych (bez podpiwniczenia i częściowo podpiwniczonych) oraz wielopiętrowych budynków wielomieszkaniowych, także mieszkalno-usługowych. Niższe niż rok
temu są też koszty budowy supermarketu, garażu wielopoziomowego, hali produkcyjnej,
budynku magazynowego, szkoły podstawowej i boiska na terenie przyszkolnym, przychodni rejonowej czy hali sportowej, a także
zewnętrznej sieci kanalizacyjnej. Taki sam jak
rok temu jest koszt budowy 1 km autostrady,
natomiast o 0,2 pkt. proc. zdrożała budowa
drogi klasy II technicznej – drogi ekspresowej,
o 0,7 pkt. proc. – budowa drogi klasy II tech-

nicznej i o 0,1 pkt. proc. – klasy VII technicznej, bo budowa dróg klas III, IV, V i VI jest
tańsza! Także o ułamki pkt. proc. tańsze były
w styczniu bieżącego roku budowy mostów
i wiaduktów. Jak te dane przekładają się na
sytuację na rynku?

Mieszkaniówka
W opublikowanej 18 marca przez Biuro
Polityki Makrostabilnościowej Instytutu Ekonomicznego Narodowego Banku Polskiego
„Informacji o cenach mieszkań i sytuacji na
rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w IV kwartale 2012 roku”
podano, że w IV kwartale 2012 roku na rynkach nieruchomości mieszkaniowych w Polsce mieliśmy do czynienia ze zjawiskiem
jednorazowym, będącym skutkiem regulacji,
tj. zamykania rządowego programu dopłat do
odsetek od kredytów mieszkaniowych Rodzina na Swoim (RNS). Zjawisko to, oprócz
wprowadzonej w kwietniu 2012 roku ustawy
o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego, istotnie wpłynęło na sytuację sektora
mieszkaniowego. Na rynkach obserwowanych
miast występował dalszy spadek cen mieszkań wymuszony zarówno trudną sytuacją rynkową, jak i konserwatywnymi limitami cen
w programie RNS. Spadek cen był widoczny zwłaszcza na rynku pierwotnym w największych miastach, gdzie koncentrowała
się nadwyżka niesprzedanych mieszkań deweloperskich.
Szczególnie widoczne były spadki cen
w ujęciu realnym. W przypadku Warszawy
oraz 7 największych miast Polski łącznie na
rynku pierwotnym i wtórnym osiągnięty zo-
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stał realny poziom cen mieszkań z… III kwartału 2006 roku, tj. okresu, w którym NBP rozpoczął badania cen mieszkań. A przeciętna
cena 1 mkw. mieszkań wprowadzanych do
sprzedaży na rynku pierwotnym w 6 największych rynkach Polski (Warszawa, Kraków,
Trójmiasto, Wrocław, Poznań, Łódź) stanowiła 90 proc. ceny z I kwartału 2007 roku.
W 2012 roku oddano do użytku około
150 tys. mieszkań indywidualnych, przeznaczonych na sprzedaż i wynajem oraz innych
(rok wcześniej około 130 tys.), rozpoczęto budowę 140 tys. (160 tys.) i uzyskano nieco ponad 160 tys. pozwoleń (ponad 180 tys.). Bo
w ubiegłym roku na sektor budowlany, w tym
budownictwo mieszkaniowe i sektor deweloperski, niekorzystnie wpływało otoczenie zewnętrzne oraz problemy wewnątrzsektorowe,
takie jak systematycznie słabnący popyt oraz
nadmierna liczba wystawionych na sprzedaż,
realizowanych kontraktów na budowę mieszkań. O złej sytuacji obydwu sektorów świadczy coraz większa liczba upadłości – prawie
850 (w 2011 roku – nieco ponad 700). Sytuacja ta spowodowała, że w II półroczu 2012
roku indeksy giełdowe spółek budowlanych
i deweloperskich spadły do najniższych historycznie poziomów.
W IV kwartale 2012 roku nastąpiło ograniczenie nowych inwestycji, których produkcję deweloperzy wcześniej przyspieszyli ze
względu na wejście ustawy deweloperskiej.
W rezultacie skokowego wzrostu popytu, spowodowanego zamykaniem programu RNS,
deweloperom udało się sprzedać więcej kontraktów. Jednak całkowita oferta kontraktów
na rynku tylko nieznacznie się zmniejszyła.
Analizując wskaźniki wyprzedzające, należy
się liczyć ze stopniowym ograniczaniem rozmiarów inwestycji mieszkaniowych i nowych kontraktów. Można się też spodziewać
pewnego spadku popytu po jego gwałtownym
przyspieszeniu w IV kwartale 2012 roku.
Z drugiej jednak strony taniejące mieszkania będą stawały się coraz bardziej atrakcyjne, szczególnie dla inwestorów nabywających je za gotówkę. Z kolei, czytamy w „Informacji”, rynek nieruchomości komercyjnych
w IV kwartale 2012 roku odnotował silny
wzrost transakcji inwestycyjnych – o 1,6 mld
euro, a całoroczny wolumen wartości transakcji wyniósł 2,8 mld euro. Wynik ten jest zbliżony do wolumenu transakcji notowanych
przed globalnym kryzysem. Podobnie jak
w poprzednich latach inwestycje w nieruchomości handlowe stanowiły około 45 proc.
wartości wszystkich transakcji, a inwestycje
w powierzchnie biurowe około 35 proc. Na
rynku powierzchni magazynowych odnotowano również stosunkowo wysoki poziom
transakcji – 17 proc. całego wolumenu.
Przyrost powierzchni biurowej w Warszawie w 2012 roku wyniósł 270 tys. mkw. Firma Jones Lang LaSalle szacuje, że w Warszawie w 2013 roku oddane zostanie 320 tys.
mkw. powierzchni biurowej, tj. najwięcej od

2000 roku. Tak silny wzrost tej powierzchni
prawdopodobnie wpłynie na ponowny wzrost
stopy pustostanów do około 10 proc. w 2013
roku (z 6,7 proc. w 2011 roku oraz 8,8 proc.
w 2012 roku). Może to wywierać presję na
spadek czynszów, zwłaszcza w starszych
budynkach biurowych.
W 2012 roku w Polsce oddano do użytku prawie 500 tys. mkw. powierzchni handlowej. Galerie handlowe nadal powstawały głównie w miastach poniżej 100 tys. ludności. Jednak w 2013 roku wśród nowo oddanej powierzchni oczekiwany jest wzrost
udziału galerii w dużych aglomeracjach.
Tak więc mieszkania tanieją, a jeśli się do
nich przeprowadzimy, to będziemy mieć blisko po zakupy.

Autostrady i drogi ekspresowe
Gołym okiem widać, że jeszcze „w polu”
jest wiele dróg, które miały być już gotowe na
Euro 2012, czyli w czerwcu 2012 roku. Dosłownie. Ale widać światełko w tunelu.
15 marca Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że Komisja Europejska potwierdziła unijny wkład
(ponad 4,7 mld zł) dla kolejnych 5 projektów
dotyczących budowy autostrad, dróg ekspresowych i krajowych finansowanych z Programu Infrastruktura i Środowisko realizowanych przez GDDKiA, a których łączna
wartość wynosi ponad 7,71 mld zł. „Zielone
światło” KE dotyczy budowy: autostrady A4
Tarnów–Rzeszów, odcinek węzeł Krzyż–węzeł Rzeszów Wschód wraz z odcinkiem drogi ekspresowej S19 węzeł Rzeszów Zachód–
węzeł Świlcza; drogi Nr 16 Olsztyn–Augustów
(z wyłączeniem obwodnicy Ełku), odcinek
Barczewo–Borki Wielkie, obwodnicy Zambrowa i Wiśniewa w ciągu drogi krajowej S8
i drogi ekspresowej S8 na odcinku Wrocław
(Psie Pole)–Syców oraz rozbudowy węzła OT
(S6) z ul. Kartuską (DK7)–węzła Karczemki w Gdańsku.
Do tej pory dla dużych projektów drogowych realizowanych przez GDDKiA w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko
Komisja Europejska wydała łącznie 15 pozytywnych decyzji potwierdzających dofinansowanie unijne.
Kolejną miłą wiadomością była informacja z 27 marca, że Komisja Europejska
przyjęła argumenty i wyjaśnienia przedstawione przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i odblokowała wstrzymaną refundację
3,5 mld zł na realizowane przez GDDKiA pod
koniec zeszłego roku projekty drogowe z programów Infrastruktura i Środowisko oraz
Rozwój Polski Wschodniej.
Od 29 marca obowiązuje zaktualizowana „Lista projektów indywidualnych dla
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko”. Znajduje się na niej 319 projektów
związanych z transportem (w tym 82 rezerwowe), o orientacyjnym koszcie całkowitym
132,96 mld zł (64,86 mld zł) i szacunkowej

kwocie dofinansowania z UE (odpowiednio):
77,79 i 35,55 mld zł.
Obecnie, dzięki wsparciu z Programu Infrastruktura i Środowisko, w całej Polsce jest
realizowanych blisko 2 000 projektów za
99 mld zł, a niemal 800 projektów zakończono. O stanie realizacji inwestycji, zmianach
kryteriów wyborów projektów oraz aktualizacji Programu dyskutowano 8 kwietnia
2013 roku podczas XXIV posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Infrastruktura i Środowisko 2007–2013. Adam Ździebło, wiceminister rozwoju regionalnego,
przedstawił zalecenia dotyczące realizacji
projektów w sektorze środowiska, transportu i energetyki. Zatwierdzono nową wersję
(4.0) Programu Infrastruktura i Środowisko.
Zmiany dotyczą m.in. wskaźników wykonania rzeczowego, podniesienia stopy dofinansowania w VII priorytecie z 66,23 do 80
proc. oraz wielu aktualizacji i uzupełnień.
Przyjęto również zmiany kryteriów wyboru
projektów w kilku działaniach, które umożliwiają ocenę prac przygotowawczych dla inwestycji planowanych w kolejnym budżecie
na lata 2014–2020. Obejmą one projekty drogowe, morskie, śródlądowe oraz dotyczące
bezpieczeństwa ruchu drogowego.
A do końca 2013 roku, jak wynika z deklaracji generalnych wykonawców, ma powstać 400 km dróg krajowych i autostrad.
Mniej niż w rekordowym ubiegłym roku, kiedy GDDKiA oddała aż 700 km takich dróg,
ale w tym roku w Polsce nic szczególnego się
nie dzieje, bo organizowana w listopadzie
Konferencja Stron Ramowej Konwencji Klimatycznej – COP 18 (Conference of the Parties), czyli szczyt klimatyczny ONZ, odbędzie
się tylko w Warszawie.
– W obecnej perspektywie finansowej na
budowę i modernizację dróg przeznaczyliśmy
ponad 65 mld zł z puli funduszy europejskich.
Najwięcej w programie Infrastruktura i Środowisko. Projekty drogowe finansowane są
także z programu Rozwój Polski Wschodniej
oraz programów regionalnych. Niemal 2/3 tej
kwoty to wsparcie dla inwestycji związanych z budową autostrad, pozostała część została przeznaczona na rozwój dróg krajowych
oraz regionalnych. Wartość projektów drogowych, dla których podpisano umowy o dofinansowanie do końca lutego 2013 roku, wyniosła ponad 100 mld zł, z czego 62 mld zł
to unijne dofinansowanie. Oznacza to, że 95
proc. dostępnej alokacji mamy już rozdysponowane. Dotychczas powstało ponad
1,3 tys. km autostrad i dróg ekspresowych,
a także 9,1 tys. km dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych oraz gminnych
– mówi Elżbieta Bieńkowska, minister rozwoju
regionalnego.
Koszt budowy autostrad w Polsce
(9,6 mln euro/km) jest poniżej średniej europejskiej (10 mln euro/km) – poinformowała
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ale… w Austrii, w której jest 1696 km
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autostrad, średnia cena wybudowania 1 km
autostrady wynosi 12,87 mln euro/km, choć
niekiedy – gdy np. trzeba budować tunele
– dochodzi nawet do 100 mln euro. W Holandii (2631 km autostrad) wybudowanie
1 km autostrady kosztuje 50 mln euro, w Norwegii (tylko 344 km autostrad) – 18 mln euro,
a na Węgrzech (1273 km) – 11,87 mln euro.
Taniej niż w Polsce autostrady są budowane
m.in. w Czechach (729 km) – 8,86 mln
euro, Danii (1130 km) – 5,89 mln euro, Niemczech (12 813 km) – 8,14 mln euro czy na Litwie (309 km) – 4 mln euro. Bo koszty budowy
poszczególnych autostrad różnią się w zależności od m.in. ukształtowania terenu, gęstości zabudowy etc. I dlatego 3,2 km autostradowej obwodnicy Berlina kosztowało
ponad 420 mln euro (131 mln euro/km).
W Polsce wyższy od średniej koszt budowy
autostrady A1 Maciejów–Sośnica (6 km) wynika z tego, że na połowie długości całego odcinka wybudowano aż 13 obiektów inżynierskich nad i w ciągu autostrady (mosty,
wiadukty, estakady i przepusty dostosowane
do migracji małych i średnich zwierząt), w tym
ponad 1,5-kilometrową estakadę.
W lutym GDDKiA poinformowała, że
chęć budowy nowej wylotówki z Warszawy na
Kraków i Katowice zgłosiło 5 firm. Na realizację tego zadania GDDKiA przeznaczyła
945,04 mln zł brutto, ale oferenci za kontynuację projektowania i budowę odcinka drogi ekspresowej S8 zażyczyli sobie 60–80
proc. wartości kosztorysu inwestorskiego.
Ofertę z najniższą ceną złożyła firma Strabag
Sp. z o.o. (blisko 566 mln zł brutto), a z najwyższą – konsorcjum firm Przedsiębiorstwo
Robót Mostowych „Mosty-Łódź”, Bunte
Polska Sp. z o.o., Johann Bunte (Niemcy)
i Mirbud SA (ponad 759 mln zł). 16 ofert na
budowę zachodniej obwodnicy Poznania
(około 5,3 km drogi ekspresowej od węzła Poznań Rokietnica do węzła Poznań Tarnowo
Podgórne) wpłynęło do poznańskiego Oddziału GDDKiA. Inwestor na realizację zadania przeznaczył ponad 145 mln zł brutto.
Najniższą ofertę złożyła firma SKANSKA SA
(ponad 107 mln zł brutto), a najwyższą
M-SILNICE a.s. (174 mln zł brutto).
Nic dziwnego, że minister Bieńkowska deklaruje, iż jej resort „podejmuje działania zmierzające do oszacowania oszczędności poprzetargowych w poszczególnych projektach, współfinansowanych z programów zarządzanych przez ministerstwo. Ewentualne
oszczędności zostaną przeznaczone w pierwszej kolejności na realizację projektów znajdujących się na listach rezerwowych”.
Jeszcze w tym roku Ministerstwo Transportu chciałoby ogłoszenia przetargów na budowę nowych dróg ekspresowych za 32 mld
zł, finansowanych z budżetu Unii Europejskiej na lata 2014–2020.
– Priorytetem będzie zakończenie realizacji rozbudowy podstawowej sieci transportowej, w tym autostrad oraz dróg eks-
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presowych. Dokończenie budowy sieci drogowej TEN-T zapewniającej wzajemną dostępność, w relacjach krajowych i międzynarodowych, głównych miast oraz wszystkich
regionów. Konkursów na dofinansowanie
dróg lokalnych już raczej nie będzie. Takie projekty będzie można realizować z zastrzeżeniem, że stanowić one będą cześć większych
inwestycji. Komisja Europejska stoi bowiem
na stanowisku, że drogi lokalne mogą być
wspierane ze środków unijnych wtedy, gdy
przyczyniają się do rozwoju danej społeczności lub gdy zapewniają konieczne połączenie z siecią autostrad i dróg ekspresowych
bądź uzupełniają luki w połączeniach transgranicznych – mówi Elżbieta Bieńkowska.
Zdaniem Sławomira Nowaka, ministra
transportu, aby zachować ciągłość realizacji
inwestycji drogowych, należy umożliwić
GDDKiA uruchomienie postępowań przetargowych w tym roku, co umożliwi rozpoczynanie robót w roku 2014, pierwszym nowej perspektywy finansowej UE.
Wśród inwestycji, na które resort transportu chciałby ogłosić przetargi w tym roku
i zakończyć budowę do 2018 roku, są wyłącznie drogi ekspresowe. To trzy odcinki drogi ekspresowej S7, których budowę szykowano
już pod koniec 2010 roku: Miłomłyn–Olsztynek, Radom–Skarżysko Kamienna i Igołomska–Christo Botewa (brakująca część
obwodnicy Krakowa) oraz nowe: Nidzice–
Napierki i Chęciny–granica województwa
świętokrzyskiego. Na resortowej liście są
odcinki S3, S5, S8, S17, S19 i S51. – Na te
nowe inwestycje już w 2014 roku – deklaruje Ministerstwo Transportu – rząd przeznaczyłby 4,7 mld zł, w następnych 2 latach po
około 11 mld zł i potem jeszcze 5 mld zł.
Niezależnie od inwestycji krajowych, za
dzielenie spodziewanych pieniędzy wzięły się
województwa. I tak np. Zarząd Województwa Śląskiego 4 kwietnia przyjął listy rankingowe projektów transportowych, zaproponowane – w związku z pracami nad Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego 2014–2020 oraz mandatem negocjacyjnym do Kontraktu Terytorialnego – przez powołaną w ramach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Ślą-

skiego Grupę roboczą ds. transportu, której
zadaniem było określenie najistotniejszych
przedsięwzięć mających wpływ na rozwój regionu.
Poczekamy zobaczymy, bo, niestety, decydujący głos należy do ministra finansów,
który w 2010 roku niespodziewanie obciął wydatki na budowę dróg i kilka projektów wypadło z listy inwestycji, których budowa
miała się zacząć przed 2013 rokiem.
Ale nie tylko on ma wpływ na terminową
realizację inwestycji. Przeżywający kłopoty Polimex-Mostostal SA 9 kwietnia podpisał
aneks do kontraktu zawartego z GDDKIA,
który przedłuża termin realizacji prac do
1 czerwca 2013 roku. Chodzi o odcinek S-69,
na którym w najbliższym czasie firma zakończy roboty ziemne, w tym wykopy i nasypy
oraz wykona wzmocnienia podłoża w wykopie pod konstrukcję nawierzchni oraz samą
konstrukcję nawierzchni, a także zrealizuje prace wykończeniowe. Na wykonywanym odcinku drogi znajduje się 25 inżynierskich
obiektów mostowych, w tym największy – estakada w miejscowości Rybarzowice o długości 1280 m z 22 przęsłami. Firma deklaruje,
że do wykonania tego zadania zmobilizowała
odpowiednie siły własne, jak również podwykonawców. W kulminacyjnym momencie
przewidywane jest zatrudnienie przy pracach
na tym odcinku drogi ponad 1500 osób
oraz zostanie zmobilizowanych kilkaset sztuk
ciężkiego sprzętu.
Ale budownictwo to nie tylko budynki (nie
tylko mieszkaniowe) czy drogi (autostrady
i ekspresówki). To także m.in. elektrownie.
A 4 kwietnia 2013 roku zarząd PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA (spółki zależnej PGE) podjął decyzję o zamknięciu zadania inwestycyjnego „Projekt Opole II”
polegającego na budowie nowych bloków nr
5 i 6 opalanych węglem kamiennym w Oddziale Elektrownia Opole. Inwestycję o wartości 11,6 mld zł brutto miało zrealizować konsorcjum Rafako SA, Polimex-Mostostal SA
i Mostostal-Warszawa SA. Teraz te firmy muszą czymś wypełnić powstałe dziury: finansową i „przerobową”. Podobne zadanie czeka firmy, które miały być podwykonawcami,
np. wytwórnie konstrukcji stalowych.
I

BUDOWNICTWO DROGOWE I MOSTOWE

Badania szansą
polskiej gospodarki
Rozmowa z dr. hab. Stefanem Góralczykiem,
dyrektorem Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
Jakie potrzeby badawcze najczęściej
przedstawiają firmy z sektora budownictwa
drogowego i jakie osiągnięcia naukowe
sprzyjają rozwojowi tego segmentu?
– Firmy działające w obrębie wykonawstwa w infrastrukturze raczej nie są zainteresowane współpracą ze środowiskiem nauki.
Pracują – lepiej lub gorzej – korzystając z ogólnie znanych technologii i nie mają potrzeb badawczych, przez co nie ma płaszczyzny do
współpracy z nauką. Jednakże zadaniem
jednostek naukowych jest wyposażenie firm
w technologie i wyroby odpowiedniej jakości,
które będą mogli wykorzystywać w codziennej pracy. Inne jest stanowisko firm produkujących wyroby na rzecz sektora budownictwa drogowego. Na przykładzie działań
producentów kruszyw można stwierdzić, że
dzięki współpracy z naukowcami dbałość
o zapewnienie prawidłowej jakości wyrobu zaczyna się już na etapie wydobycia. Potem kontynuowana jest w procesie produkcji i wiąże
się chociażby z właściwym doborem maszyn
i technologii uszlachetniania. W efekcie uzyskujemy wyroby o różnej jakości, wykorzystywane do różnych zastosowań, przy zminimalizowaniu ilości odpadów.
Czy w takim razie w czołówce potrzeb
jest właściwy nadzór?
– Nadzór jest sprawą kluczową. Najlepsza technologia jest niczym bez prawidłowego
wykonawstwa i jego odpowiedniej jakości. Ma
to istotny wpływ na bezpieczeństwo użytkowania obiektów drogowych, jak również i samych prac budowlanych. Z prowadzonych
badań, również naszych, wynika, że w infrastrukturze drogowej, obejmującej budownictwo kubaturowe, ze względu na skalę
prac na wysokości wypadkowość jest większa.
Nauka ma dużo do zaoferowania aby temu
zapobiegać. Zaczynając m.in. od projektowania konstrukcji tymczasowych i montażu
rusztowań, podestów wiszących, a kończąc
na systemach zabezpieczających i ochrony
osobistej. Wykorzystanie nauki w tej sferze jest
wręcz koniecznością. Nawet mały, pozornie
błahy błąd na etapie założeń konstrukcyjnych
może być katastrofalny w skutkach. Dlatego
prawidłowy nadzór nad właściwym wykonawstwem jest niezbędny. Jest on w gestii inwestora, w ramach kompleksowej kontroli nad
procedurą inwestycyjną.
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W ramach nowych programów operacyjnych
przyszłego rozdania funduszy unijnych będziemy
mieli do czynienia z innym podejściem do rozwoju
oraz inwestycji i na te zmiany musimy być gotowi
Jak szybko dokonuje się postęp w sferze
naukowo-badawczej dotyczącej technologii
dla budownictwa?
– Pamiętam, jak w latach osiemdziesiątych pojawiło się nowe podejście do budowania obiektów przemysłowych. Wówczas
chodziło o to, żeby robić jak najdłuższe belki stropowe, co wymagało zastosowania odpowiedniego betonu, gwarantującego pożądaną wytrzymałość. A jeśli przyjąć, że beton
to w 70 proc. kruszywo, to potrzebny jest właściwy surowiec o ciągłym uziarnieniu, żeby
uzyskać jak najmniejszą porowatość, a w efekcie równomierne wypełnienie i trwały szkielet. Wtedy parę lat pracowaliśmy nad nowymi technologiami i maszynami służącymi do
wytwarzania kruszyw o odpowiedniej średnicy ziaren. Zapotrzebowanie na końcowy wyrób o odpowiedniej jakości rzutuje na cało-

kształt działań, w tym projektów badawczych.
Ta zasada obowiązuje również dzisiaj. Nowe
technologie produkcji betonu i nawierzchni
drogowych wymagają odpowiednich materiałów i maszyn. W tym obszarze instytuty
mają wiele do powiedzenia. Natomiast szybki postęp, który nastąpił po roku 1990, nie jest
zasługą polskiej nauki, ale przede wszystkim
zagranicznych firm, które weszły na nasz rynek z własnymi technologiami.
Jak wypadają polskie instytuty w skali
międzynarodowej?
– Myślę że dobrze sobie radzą, jak na warunki, w jakich funkcjonują. Nauka to trudny rynek, na którym walkę o klienta można
wygrać oferując wyłącznie dobre rozwiązania wysokiej jakości. W nauce, tak samo jak
w biznesie, panuje bowiem rywalizacja. Nauka musi dziś zarabiać, ale trzeba mieć do-
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bry produkt, żeby przemysł się zainteresował i chciał go kupić. To ważne, zwłaszcza że w nowym rozdaniu unijnym skończą się pieniądze
na projekty innowacyjne. Teraz firmy nie dostaną pieniędzy na kompleksowy rozwój, w tym na utworzenie własnego zaplecza rozwojowego.
Na ile pomysł przeznaczania 1 proc. z podatku CIT na naukę
i rozwój może być bodźcem do znaczącego postępu?
– Trudno powiedzieć, czy to przyczyni się do wzrostu liczby projektów badawczych i inwestycji w sektorze B+R. Proszę zwrócić uwagę, że duże firmy są w tej chwili samowystarczalne. Mają rozwinięte centra badawczo-rozwojowe, własne laboratoria i kadry. Instytuty muszą się bardzo starać, by mieć coś konkurencyjnego do zaproponowania w obszarze budownictwa również tym poważnym podmiotom z profesjonalnym zapleczem. Powoli nam się to udaje, przy
czym nikt nie kupi kota w worku, stąd od pewnego czasu nasz instytut
uczestniczy w projektach demonstracyjnych, aby pokazać, że nasze
opracowania pracują i można je ocenić. Firmy coraz częściej chcą przed
zakupem sprawdzić zachwalane rozwiązanie, jego parametry, jakość,
funkcjonalność. Dlatego musimy uruchamiać własne środki, zabiegać o dofinansowanie lub wchodzić w różne alianse, żeby wyprodukować takie pokazowe egzemplarze.
Czy nie brakuje kadr, żeby pracować na konkurencyjność nauki?
– Ilekroć rozmawiam z profesorami, słyszę, że uczelnie mają duży
problem z oszlifowaniem „materiału”, który trafia na studia, ponieważ młodzi ludzie mają zaległości na niższym szczeblu edukacji.
Z kolei na podstawie własnych doświadczeń mogę stwierdzić, że są
lepsi i gorsi. Stwarzamy absolwentom szerokie możliwości rozwoju
i awansu, ale oszlifowanie diamentu trwa zwykle latami, bo na efekty składa się nie tylko wiedza, lecz także przygotowanie mentalne, gotowość do pracy, a z tym niestety bywa różnie. Często dla młodych
ludzi najlepsze jest to, co za bramą, z dala od obowiązków. Uczono
mnie, że aby coś osiągnąć, trzeba dać coś z siebie, a dziś widzę, że
młodzi traktują pracę jako dodatek, nie narzędzie do samorealizacji.
Mam nadzieje, że rozwój naukowy absolwentów związany z wprowadzanymi zmianami na uczelniach zapewni odpowiednią jakość
kadr.
Jakie perspektywy widzi pan dla krajowego budownictwa drogowego?
– Kryzys w budownictwie ujawnił się i ostro daje się we znaki. Dane
GUS potwierdzają, że spadek w budownictwie postępuje i sięga już
kilkudziesięciu procent, przy czym należy podkreślić, że okres od 2011
roku do połowy 2012, czyli do „Euro 2012”, nie daje miarodajnej skali porównawczej. Dopiero po mistrzostwach sytuacja wróciła do normalności. Bieżąca produkcja surowców mineralnych to spadek o 20–
30 proc. Poza tym czynnikiem napędzającym koniunkturę są zamówienia i pieniądze, a te są teraz mocno ograniczone na inwestycje.
Biorąc pod uwagę nakłady przeznaczane na drogi, budownictwo i tak
funkcjonuje całkiem nieźle. Jeśli chodzi o nasz instytut, w ostatnim
czasie zaobserwowaliśmy wyraźny spadek współpracy z przemysłem,
dlatego większy nacisk położyliśmy na projekty badawcze finansowane ze środków centralnych i własnych, które w tym trudnym okresie przygotują instytut do nowych wyzwań. W ramach nowych programów operacyjnych przyszłego rozdania funduszy unijnych będziemy mieli do czynienia z innym podejściem do rozwoju oraz inwestycji i na te zmiany musimy być gotowi. Poza tym, jeżeli nauka
to dziś de facto produkcja wyrobów kierowanych na rynek, musimy
myśleć o ekspansji na takie obszary funkcjonowania, które instytut
zaniedbał, a ma w tym zakresie możliwości, jak również na nowe płaszczyzny, bo to warunek konieczny, żeby skutecznie szukać swojego miejsca, wygrywać z konkurencją i zyskać rynkową przewagę. Niestety, wiele podmiotów unika inwestycji, zamiast działać prorozwojowo i być
w gotowości, gdy minie kryzys.
Myślę, że teraz jest czas na inwestycje, które wkrótce zaprocentują. Dobrze, że firmy oglądają złotówkę z każdej strony, ale niech jeszcze mądrze ją zagospodarują, zamiast chować na lepsze czasy, bo gdy

te nadejdą, to firmy, które dziś nie stawiają na rozwój, pozostaną
w tyle. W obszarze drogownictwa jeszcze większym problemem niż
wstrzymanie rozwoju jest nadzór nad wyrobami, czyli badania laboratoryjne i certyfikacja. Na tym w czasie kryzysu firmy najbardziej
oszczędzają.
Nowe technologie to przyszłość gospodarki, w tym górnictwa,
które dziś jest w nie najlepszej sytuacji?
– Oczywiście, nowe technologie coraz dynamiczniej będą zastępować stare, ale jednocześnie warto postawić sobie pytanie, czy gałęzie przemysłu są na to gotowe, czy nasza energetyka jest przygotowana np. na czyste technologie. Każdy powie, że nie, bo po co wykorzystywać węgiel o wysokiej kaloryczności, skoro branża nie dysponuje odpowiednimi technologiami jego spalania. Górnictwo węglowe musi się zmienić, bo w obecnym kształcie nie ma przed sobą
przyszłości. Z kolei górnictwo skalne ma realne szanse zachować poziom zabezpieczenia budownictwa, choć ono też jest w nieco gorszej
kondycji, bo w tym obszarze wiele zależy od inwestycji centralnych.
O ile przygotowania do „Euro 2012” przysporzyły zleceń, teraz należy stworzyć nowe programy pobudzające budownictwo, które jest
motorem rozwoju wielu branż. Czas zastoju jest dobry na przygotowanie firm i zreformowanie ich struktury, pod kątem przyszłych inwestycji. Tylko takie firmy mają szanse w przyszłości. Energetyka nie
zainicjuje boomu w budownictwie. Potrzeba inwestycji, które dadzą
silny impuls gospodarce i przyczynią się do trwałego wzrostu dochodów społeczeństwa. Polska nie dorobiła się dominującego, charakterystycznego dla siebie obszaru gospodarki, podczas gdy większość państw takie obszary posiada. Może badania miałyby szansę
stać się polską specjalizacją? Możemy świetnie prosperować na rynku badań, pod warunkiem że poprawimy infrastrukturę. Myślę, że
w tej sferze bylibyśmy w stanie zdominować rynek europejski.
Mamy wykwalifikowane kadry, osiągnięcia i pęd do nauki, za który
jesteśmy podziwiani za granicą.
Rozmawiał Mariusz Gryżewski

Nasze ostatnie realizacje:

Oferujemy:
- recykling dróg i stabilizację gruntu
- roboty brukarskie
Wszystkie wykonane przez nas roboty uzyskały pozytywne oceny inwestowów.
Posiadamy specjalistyczny sprzęt tj: komplet maszyn
do wykonania stabilizacji gruntu i recyklingu, w tym
Wirtgen WR 2000, równiarkę, układarki do mechanicznego układania kostki.

• wykonanie robót drogowych
na przejściu granicznym
w Dołhobyczowie woj. lubelskie
• wykonanie dróg, parkingów
i chodników przy nowym budynku
Uniwersyteckim ul. Rejtana
w Rzeszowie
• wykonanie dróg, parkingów
i chodników przy nowym budynku
Politechniki Rzeszowskiej przy
ul. Powstańców Warszawy
w Rzeszowie
• budowa placów i dróg manewrowych
przy fabryce ARKUS-ROMET
w Podgrodziu – roboty brukarskie

Firma Budowlana Drogowiec Józef Paszko
39-200 Dębica, ul. Rzeszowska 77A/10
tel. 14 681 20 18, 602 727 953
poczta@drogowiec.net.pl
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OKSM poszerza ofertę
W kopalni Drahle należącej do Olsztyńskich Kopalni Surowców Mineralnych SA
wiosną 2013 roku ruszyła linia produkująca grysy. Przy mocach produkcyjnych
kopalni na poziomie około 1 mln ton kruszyw rocznie, docelowo przewidziano
udział grysów w wysokości 10 proc. całej produkcji zakładu
opalnia Drahle powstała w 2008
roku i do dnia dzisiejszego jest jednym z największych i najnowocześniejszych zakładów przeróbczych w tej części kraju. Właścicielem kopalni od początku jej istnienia jest ﬁrma Olsztyńskie Kopalnie Surowców Mineralnych SA,
posiadająca również 7 innych, czynnych kopalń, między innymi w województwie warmińsko-mazurskim i mazowieckim.
OKSM ma już ponad 45-letnie doświadczenie związane z prowadzeniem działalności polegającej na wydobyciu i przeróbce
kruszyw naturalnych i kruszyw naturalnych
łamanych. Wysoka jakość produkowanego
przez OKSM asortymentu poparta jest certyfikatem zakładowej kontroli produkcji
(ZKP) zatwierdzonym przez Notyfikowaną
Jednostkę – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego oraz znakiem
CE. Zakładowa kontrola produkcji obejmuje wszystkie zakłady wydobywcze spółki.
W ramach ZKP wykonywane są wstępne badania zgodnie m.in. z: PN-EN 12620+A1
„Kruszywa do betonu”; PN-EN 13043 „Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu” oraz PN-EN
13242+A1 „Kruszywa do niezwiązanych
i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym”.

K

OKSM na rynku podlaskim
OKSM na rynku podlaskim jest jedną
z pięciu firm produkujących pełen asortyment
kruszyw naturalnych. Wykwalifikowana i fachowa obsługa oraz zaangażowanie pracowników pozwalają utrzymać wysoką i stabilną jakość oferowanych produktów. Zakład
Górniczy Drahle III dostarcza kruszywa zarówno do produkcji betonu i wyrobów prefabrykowanych (kruszywa grube 2/8, 2/16
i 8/16), jak i na podbudowy (kruszywa drobne, kruszywa o ciągłym uziarnieniu i mieszanki), a od niedawna również grysy (kruszywa grube 2/5,6, 5,6/8, 8/11,2, 11,2/16), które znajdują zastosowanie między innymi
w mieszankach mineralno-asfaltowych i do
powierzchniowych utrwaleń dróg.
– Proces wytwarzania kruszyw w Zakładzie Górniczym Drahle III rozpoczyna się od
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Kopalnia Drahle
przesiewu wstępnego na wyrobisku, skąd półprodukt trafia na linię produkującą żwiry i na
naszą nową, bo uruchomioną w styczniu
2013 roku, linię do produkcji grysów. Przesiew
wstępny jest tak pomyślany, aby zapewnił równocześnie efektywną eksploatację warstwy
suchej oraz warstwy mokrej złoża. Rozwiązanie
to umożliwia pozostawienie piasku z przesiewania wstępnego w wyrobisku przez co wpływ
eksploatacji na otoczenie jest ograniczony. Proces wytwarzania żwirów oparty jest na produkcji z wykorzystaniem przesiewaczy oraz
płuczki mieczowej. Linia do produkcji grysów
została powiązana technologicznie z odzyskiem
nadziarna uzyskanego w procesie produkcji
żwirów. Nadziarno uzyskane na przesiewaczu
kaskadowym jest następnie przetwarzane przy
zastosowaniu kruszarek stożkowych i odśrodkowej kruszarki udarowej oraz przy zastosowaniu przesiewaczy, gdzie dodatkowo
frakcje grysowe, w tym piasek łamany, są płukane. Taka konfiguracja układu technologicznego daje gwarancję uzyskiwania pełnej gamy
kruszyw o wysokich parametrach jakościowych
– mówi Krzysztof Mączka, dyrektor ds. techniczno-produkcyjnych.

Oferta OKSM
– odpowiedź na potrzeby rynku
– Dużo uwagi poświęcamy dalszemu
rozwojowi spółki i dostosowaniu jej funkcjonowania do potrzeb rynku. Stąd też decyzja
o rozpoczęciu produkcji grysów w Kopalni
Drahle. Bazując na własnym doświadczeniu
i zapleczu technicznym, a przy tym posiadając tak unikatowe złoże i zakład jakim są Drahle III, postanowiliśmy w 2013 roku uruchomić produkcję grysów. Oferta uzupełniona zostanie o następujący asortyment: kruszywo

grube – grys: 2/5,6; 5,6/8; 8/11,2; 11,2/16 oraz
kruszywo drobne 0/2 – piasek łamany. Planujemy zaspokoić lokalne potrzeby rynku białostockiego na ten asortyment, który do tej pory
był dowożony od konkurentów zlokalizowanych w odległości powyżej 100 km od rynku
zbytu, co w istotny sposób wpływało na cenę
u odbiorcy. Rynek grysów w tym regionie, to
swego rodzaju nisza produktowa. Chcemy wykorzystać tę okazję. Zarządzanie przedsiębiorstwem kruszywowym, zresztą jak każdym
innym, to również umiejętność uzyskania
przewagi konkurencyjnej w takim czy innym
obszarze. Niezmiernie istotne jest szybkie
reagowanie na zapotrzebowanie rynku i podejmowanie sprawnych decyzji przy wyborze
technologii, określeniu rynków zbytu czy też
przy podejmowaniu decyzji o produkcji nowych asortymentów – mówi Piotr Żelazowski, dyrektor handlowy w OKSM.

Zróżnicowane możliwości dostaw
Niewątpliwym atutem, wyróżniającym
Kopalnię Drahle spośród innych tego typu zakładów, jest własna bocznica kolejowa. Dzięki wykorzystaniu przez OKSM transportu intermodalnego (tzw. kombinowanego), możliwe jest zmniejszenie ilości samochodów przeznaczonych do przewozu kopalin, co korzystnie wpływa na bezpieczeństwo oraz jakość dróg. Możliwości spedycyjne kopalni sięgają 11,5 tys. ton na dobę. Bocznica kolejowa od stacji Sokółka aż do zakładu umożliwia spedycję trzech wahadeł całopociągowych
na dobę. Obecnie żwir z kopalni w 80 proc.
wywożony jest koleją, zaś pozostałe 20 proc.
wysyłek odbywa się transportem samochodowym. Oczywiście w dużej mierze zależy to
od popytu na rynku podlaskim.
I
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Branża zaprawiona w bojach
Jak powszechnie wiadomo, gospodarka wodno-ściekowa należała do najbardziej
opóźnionych gałęzi gospodarki w okresie wejścia Polski do UE. Z tego powodu obok
szeroko pojętego transportu stała się drugim beneﬁcjentem środków unijnych.
W zakresie budowy sieci wodociągowych jesteśmy już blisko nasycenia – mówi
w rozmowie o widocznych postępach, kondycji branży i stojących przed nią
wyzwaniach Tadeusz Rzepecki, prezes Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”

Działania sektora wodno-kanalizacyjnego należą do tych mniej zauważalnych, ale
odczuwalnych przez użytkowników sieci.
A jakie zmiany najbardziej odczuwa branża
w zakresie warunków, w jakich funkcjonuje na przestrzeni lat?
– Czujemy odpowiedzialność za poprawę stanu całej gospodarki wodno-ściekowej.
Wiemy, iż wszyscy liczą, że damy radę w szybkim tempie zrealizować inwestycje niwelujące opóźnienia w tym zakresie w stosunku do
standardów unijnych. Widzimy zatem zielone światło dla branży i czujemy pomocną dłoń
nie tylko jako sympatię, ale jako materialną pomoc finansową w realizacji zadań. Najbardziej
odczuwamy tempo zmian, ogromną skalę inwestycji, niespotykaną w dotychczasowej historii przedsiębiorstw. Jak widać, dzięki doskonałej kadrze zarządzającej i inżynierskiej
bardzo dobrze dajemy sobie z tym radę. Nastała nowa jakość w działaniu w naszym sektorze, zrobiliśmy wielki skok naprzód w zakresie zarządzania gospodarką wodno-ściekową w gminach.
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Do czego najsilniej dążą dziś podmioty
działające w obrębie sektora wodno-kanalizacyjnego, aby można było mówić o faktycznym postępie, wzroście jakości i konkurencyjności?
– Niewątpliwie branża wodno-kanalizacyjna w Polsce przeżywa obecnie okres największych od lat zmian i gwałtownego rozwoju, zarówno ilościowego, jak i jakościowego. Zadaniem branży jest wykorzystanie
tych pięciu minut w historii – podobnie
sprzyjające warunki mogą nie zdarzyć się
przez wiele lat. A zatem postęp już jest,
a w parze z postępem zawsze idzie poprawa
jakości produkowanej wody i odprowadzanych
ścieków oraz obsługi naszych klientów. Konkurencyjność w warunkach naturalnego monopolu jest wątpliwa, jednak pojęcie to należy nieco inaczej interpretować – to działanie
przy możliwie optymalnym poziomie kosztów
z akceptowalnymi cenami produktów.
Jak należy oceniać stan zwodociągowania i skanalizowania regionów kraju oraz jakość wody, która trafia do mieszkańców? Co
przyczynia się do poprawy statystyk i jakości usługodawców sektora?
– Jak powszechnie wiadomo, gospodarka wodno-ściekowa należała do najbardziej opóźnionych gałęzi gospodarki w okresie wejścia Polski do Unii Europejskiej. Z tego
powodu obok szeroko pojętego transportu
stała się drugim beneficjentem środków unijnych. W zakresie budowy sieci wodociągowych jesteśmy już blisko nasycenia. Oczywiście są miejscowości, które nie posiadają jeszcze sieci, ale jest ich coraz mniej. Znacznie gorzej jest z siecią kanalizacyjną – posiadamy
jej zaledwie 108 tys. km, co stanowi tylko 40
proc. całkowitej długości sieci wodociągowej.
Zakładając, iż ścieki należy odebrać z każdego
miejsca, do którego dociera wodociąg, mamy
jeszcze bardzo dużo do zrobienia.
Na ile zadowalający jest stan techniczny stosowanych urządzeń wodociągowych
i kanalizacyjnych? W jakiej części z nich
wskazana jest modernizacja i wzmożona kontrola jakości?
– Dzięki intensywnym inwestycjom
w ostatnich latach stan urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w Polsce jest coraz

lepszy. Oczywiście nadal eksploatowane są
wodociągi i kanalizacja z XIX i początków XX
wieku, jednak jeżeli znajduje się ona w dobrym
stanie, to dlaczego ją modernizować? Modernizacji musi podlegać natomiast większość
stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków, bowiem stale rosną wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia
i jakości odprowadzanych ścieków do odbiorników – szczególnie w zakresie eliminacji związków biogennych.
Jak ważny w strategii rozwoju realizowanej przez przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne jest aspekt ochrony środowiska
i w jakiej mierze udaje się dziś prowadzić
działania rozwojowe zgodnie z założeniami
i wymogami ekologii?
– Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne korzystają w całej rozciągłości ze środowiska naturalnego, a wszystkie przedsięwzięcia branżowe muszą być w pełni zgodne z wymogami ochrony środowiska. Zatem
każdy nowy projekt musi spełniać wymogi
określone w polskim i europejskim prawie środowiskowym. Inaczej nie byłoby finansowania ze środków unijnych tych przedsięwzięć.
Jak przebiega współpraca przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych z władzami
samorządowymi i jaki jest odbiór działań ze
strony społeczeństwa?
– Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne w Polsce w większości są własnością
samorządów – stąd nie może być złej współpracy z naszymi właścicielami. Nie zawsze jednak wśród naszych właścicieli powszechna jest
wiedza na temat skutków społecznych naszej
działalności inwestycyjnej, której następstwem jest wzrost cen naszych usług. Dlatego nie zawsze odbiór społeczny jest najlepszy, pomimo ewidentnych korzyści dla odbiorców usług wynikających z naszej działalności. Czasami próg tolerowalności ceny
zostaje przekroczony – w takim przypadku pojawia się opór i sprzeciw społeczny. Jednak
w większości dobrze zaplanowanych i skutecznie realizowanych projektów branżowych spotykamy się z dużym uznaniem i zrozumieniem społecznym, w tym z akceptacją
naszych działań zarówno ze strony samorządu, jak i mieszkańców gmin.
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Jakie bariery najczęściej napotykają firmy z branży we współpracy z JST oraz w procesie obsługi klienta i jak najlepiej je eliminować?
– Nie zawsze wiedza specjalistyczna zarządzających samorządami jest na tyle wysoka, aby zrozumieć uwarunkowania i kierunki działań, w których zmierzamy. Czasami pojawia się nieufność i brak wiary w słuszność decyzji osób zarządzających przedsiębiorstwami wodociągowymi. Jednakże
w większości przypadków, dzięki doskonałej
kadrze zaprawionej w bojach – wielomilionowych inwestycjach unijnych, udaje się
przełamać tą nieufność i przekonać do niezbędnych działań pracowników samorządów.
Jednak za najtrudniejsze wyzwanie dla szefów spółek wodociągowych uznajemy udział
w sesji taryfowej rad gmin, najczęściej transmitowanej przez media bezpośrednio do
naszych klientów. W takiej chwili trzeba rzetelnie wytłumaczyć przyczyny wzrostu ceny
o kolejne kilka lub kilkanaście procent. Niewątpliwie pomóc może menadżerskie doświadczenie i rutyna, chociaż marzy nam się
wtedy silne wsparcie ze strony wójta, burmistrza lub prezydenta, nie wspominając o samych radnych.
Jakim wyzwaniom muszą sprostać podmioty z branży w świetle dokumentów strategicznych i dyrektyw UE oraz międzynarodowych norm i jakie są efekty tak ukierunkowanych działań?

– Zadaniem przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych jest spełnienie wymagań środowiskowych określonych w przepisach polskich i europejskich. O ile nie jest to
już w dzisiejszych czasach zadanie trudne, co
najwyżej kosztowne, to drugie zadanie
– powszechność dostępu do usług wodociągowych, szczególnie kanalizacyjnych, staje się
już poważnym wyzwaniem. Bez pomocy
samorządów przedsiębiorstwa nie dadzą
rady wykonać postawionych przed nimi zadań w określonym przez UE terminie. Brak
współpracy lub współfinansowania zadań
przez samorządy spowoduje społeczne niezadowolenie ze wzrostu cen lub brak spełnienia warunku powszechnego dostępu do
usług. A zatem infrastruktura wodociągowokanalizacyjna, która powstała w ostatnich latach, jest w pełni zgodna z dyrektywami UE.
Problem będzie tylko z wykonaniem pełnego
zakresu inwestycji, zwłaszcza w zakresie sieci kanalizacyjnej, gdyż nie doszacowaliśmy nakładów na dogonienie Europy w tym zakresie w momencie podpisywania traktatu akcesyjnego.
Na ile słuszne są obawy związane z perspektywą wydobycia gazu łupkowego w Polsce w kontekście jego wpływu na zasoby wód
i gospodarkę wodną?
– Uważnie przyglądamy się procesowi
poszukiwań nowych złóż gazu ziemnego
w Polsce z wykorzystaniem nowoczesnych
metod szczelinowania hydraulicznego. Pro-

wadzimy dialog z firmami, proponując
współpracę zarówno w fazie poszukiwań, np.
w zakresie dostawy wody czy możliwości
oczyszczania ścieków z procesu szczelinowania, jak i późniejszej eksploatacji. Oczywiście oferta współpracy może dotyczyć jedynie dużych firm wodociągowych. Tylko
takie posiadają potencjał do współpracy
z przedsiębiorstwami poszukującymi gazu,
ponieważ zapotrzebowanie na wodę do jednego procesu szczelinowania hydraulicznego to kilkanaście tysięcy metrów sześciennych
wody, co przy produkcji gminnego wodociągu
około 2 tysięcy metrów sześciennych na
dobę wyklucza podjęcie skutecznej współpracy przez małe przedsiębiorstwo gminne.
Wykorzystujemy także efekty wieloletniej
współpracy z przedsiębiorstwami poszukującymi i eksploatującymi gaz w Polsce, oczywiście w technologii tradycyjnej. Jeżeli działania naszych partnerów poszukujących
gazu łupkowego będą odbywały się zgodnie
z wymogami środowiskowymi, nie musimy
obawiać się tych inwestycji. Jesteśmy profesjonalistami w swoich dziedzinach i mamy
zaufanie do swoich kolegów po fachu z branży gazowej. Jesteśmy przekonani, iż nie pozwolą na powstanie choćby cienia podejrzeń
o wpływ na jakość ujmowanej wody i stan gospodarki wodnej w eksploatowanych obszarach.
Rozmawiała Magdalena Szczygielska

Dziesięciu wspaniałych
Po raz drugi redakcja „Strefy Gospodarki” – dodatku do „Dziennika Gazety
Prawnej” – opracowała Ogólnopolski Ranking Przedsiębiorstw Wodociągów
i Kanalizacji, podsumowujący działalność branży w 2012 roku
anking opublikowany na łamach
„Dziennika Gazety prawnej” miał
na celu pokazanie czołówki przedsiębiorstw z branży wodociągowo-kanalizacyjnej oraz analizę osiągnięć i uzyskanych wyników, a na ich podstawie wyróżnienie liderów, którym udało się dokonać
najwięcej wbrew niekorzystnej sytuacji gospodarczej.
W pracy nad zestawieniem nie bez znaczenia były różnorodne aspekty działalności
firm z sektora wodociągowo-kanalizacyjnego, między innymi wskaźniki obrazujące
kondycję finansową firmy, aktywność i wyniki
w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych,
postępy we wdrażaniu polityki jakości, stopień
zaawansowania technologicznego, zaangażowanie w życie społeczności lokalnej i działalność proekologiczna. Analiza porównawcza wszystkich regulaminowych kryteriów dała

R

podstawę oceny przedsiębiorstw, spośród których redakcja wskazała te, które można
uznać za najlepsze. Na kształt rankingu złożyły się zarówno czynniki natury ekonomicznej, jak i sfery działalności składające się
na społeczną odpowiedzialność biznesu.
Dzięki temu ostateczne zestawienie daje
wiarygodny obraz branżowej czołówki, wskazując firmy, które nie tylko inwestują w infrastrukturę i technologie oraz uzyskują wysokie dochody, lecz także dążą do poprawy
ochrony środowiska i integracji społeczności
lokalnej oraz wspierają rozwój zawodowy pracowników.
Dziesięć przedsiębiorstw, które zajęły
najwyższe miejsca w zestawieniu, może stanowić wzór i inspirację dla firm, którym jeszcze trochę brakuje, żeby dogonić liderów. Jednak kolejny rok pracy wszystko może zmienić. To szansa, by liderzy dołożyli wszelkich

starań, aby utrzymać pozycję w pierwszej dziesiątce, a dla tych, którzy zajęli dalsze miejsca
w klasyfikacji, motywacja, by jak najlepiej wykorzystać swój potencjał i w kolejnej edycji rankingu awansować do grona liderów.
I
Ogólnopolski Ranking Najlepszych
Przedsiębiorstw Wodociągów
i Kanalizacji za rok 2012:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MPWiK w m.st. Warszawie SA
MPWiK SA we Wrocławiu
PWiK Okręgu Czestochowskiego SA
Chorzowsko-Świętochowickie
PWiK Sp. z o.o.
„Wodociągi Kieleckie” Sp. z o.o.
Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.
MPWiK Sp. z o.o. w Rzeszowie
Jastrzębski ZWiK SA
PWiK Sp. z o.o. w Rybniku
ZWiK Sp. z o.o. w Grodzisku Mazowieckim
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Stawiamy na jakość
Rozmawa z Andrzejem Babczyńskim, prezesem zarządu Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego SA w Częstochowie

Panie prezesie, w zarządzanej przez
pana spółce jakość to jeden z priorytetów.
W jaki sposób optymalnie łączyć stosowanie
zasad i procedur z pewną nieprzewidywalnością pracy w branży wodociągowo-kanalizacyjnej, bo przecież nie brakuje awarii i zaskakujących zdarzeń wymagających natychmiastowej reakcji?
– Nasza codzienna praca polega na zapewnieniu naszym klientom dostaw zdrowej
i bezpiecznej wody oraz stałego odbioru
ścieków. I to jest najważniejsze. Wdrożone systemy jakości wspomagają pracę, jasno określają zakresy odpowiedzialności i konkretne
procedury dostosowane do praktycznie każdej sytuacji. Dzięki temu możemy szybko reagować. W przedsiębiorstwie funkcjonuje
już blisko 10 lat certyfikowany Zintegrowany System Zarządzania składający się z Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2009
i Środowiskiem ISO 14001:2005 oraz z Systemu Zarządzania Jakością w laboratorium zgodnego z normą PN-EN ISO/IEC
17025:2005.
Przedsiębiorstwo korzysta z naturalnego dobra jakim jest woda, ale też oczyszcza
ścieki – nie są to sprawy dla środowiska obojętne. Na czym polega zarządzanie środowiskiem w zarządzanej przez pana firmie?
– Przedsiębiorstwo, ujmując, uzdatniając
i dystrybuując każdego dnia blisko 50 000 m3
wody, zwraca szczególną uwagę na wzajemne oddziaływanie tych procesów na środowisko przyrodnicze. Znakomitym narzędziem wspierającym te działania jest funkcjonujący w spółce od wielu lat system zarządzania środowiskowego, którego funda-
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ment stanowią: norma ISO 14001:2004 oraz
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady nr 1221/2009 w sprawie dobrowolnego
udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie czyli system
EMAS. System zarządzania środowiskowego umożliwia połączenie wielu przedsięwzięć służących realizacji określonego celu.
Rejestracja w systemie EMAS wymaga od nas
spełniania szeregu wymogów, od pełnej
zgodności z wymaganiami prawnymi, poprzez
transparentność działań, komunikowanie
z klientami na wielu płaszczyznach, w tym
w formie deklaracji środowiskowej, do ciągłego doskonalenia poprzez wyznaczanie
nowych celów środowiskowych.
Wielkim sukcesem i wyróżnieniem dla
przedsiębiorstwa była kolejna, bo trzecia
nominacja przez Ministerstwo Środowiska do
reprezentowania naszego kraju na forum europejskim do nagrody European EMAS
Awards 2012, w kategorii duże organizacje
sektora publicznego.
Planując inwestycje przedsiębiorstwo
korzysta z funduszy unijnych. Jak ta kwestia
wyglądać będzie w roku 2013?
– Od lat korzystamy z możliwości, jakie
dają fundusze europejskie. Największą taką
inwestycją była budowa stacji uzdatniania
wody metodą biologicznej denitryfikacji. Instalacja ta jest unikalna i jedyna w Polsce.
W tym roku przystąpiliśmy do programu fi-

nansowego z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na
wsparcie budowy podłączeń budynków do istniejącego lub będącego w trakcie realizacji
zbiorczego systemu kanalizacji. Koszty inwestora stanowią tylko 10 proc. Na ten rok
zaplanowaliśmy także przebudowę jednej
z naszych ośmiu oczyszczalni ścieków. Planujemy przebudowę i rozbudowę sieci wodociągowej o łącznej długości około 40 km.
Analizujemy rynek lokalny i – wykorzystując
sytuację – postawiliśmy na rozwój poprzez objęcie swoją działalnością nowego obszaru i pozyskanie nowych odbiorców usług. Dzięki tej
dobrze wykorzystanej szansie uda nam się
zdecydowanie zwiększyć przychody przy
niewielkim wzroście kosztów.
Wracając do tematu przewodniego naszej rozmowy czyli jakości, to przy okazji pogratuluję panu zaszczytnego tytułu „Złotego Inżyniera” właśnie w kategorii „jakość”.
– Rzeczywiście, przyznanie tego tytułu
w plebiscycie organizowanym przez jedno
z najstarszych branżowych czasopism to
spore wyróżnienie. Takie wyróżnienia tym bardziej zobowiązują.
Dziękuję za rozmowę i życzę dalszych
sukcesów.
Rozmawiał Tomasz Rekowski

Stacja uzdatniania wody metodą biologicznej denitryfikacji

www.pwik.czest.pl

Fot. K. KOWALSKA
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Konsekwentnie do celu
Wodociągi w Grodzisku Mazowieckim istnieją ponad 50 lat.
Swoją działalność spółka prowadzi na terenie gminy Grodzisk
Mazowiecki, a od trzech sąsiednich gmin hurtowo przyjmuje
ścieki, które dopływają do oczyszczalni ścieków w Grodzisku Mazowieckim,
zmodernizowanej w ramach unijnych środków pomocowych z Funduszu Spójności
akład Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. może poszczycić się doskonałą jakością dostarczanej wody.
W grudniu 2010 roku spółka uzyskała certyﬁkat ISO 22000 w zakresie ujęcia,
uzdatniania i dystrybucji wody. – Certyﬁkat
gwarantuje, że produkujemy wodę, jako jeden
z podstawowych środków spożywczych,
w sposób przejrzysty i zgodny z prawem dotyczącym produkcji żywności. To dla naszych
odbiorców gwarancja jakości. Co więcej,
jesteśmy jedną z czterech czy pięciu spółek w Polsce, które uzyskały ten certyﬁkat
– mówi Robert Lewandowski, prezes zarządu ZWiK Sp. z o.o.
Spółka dba o wiarygodność wyników analiz wykonywanych przez zakładowe laboratorium, które wykonuje m.in.: badania fizyko-chemiczne wody, ścieków, osadów ściekowych, badania mikrobiologiczne wody.
Głównym jego zadaniem jest stały monitoring każdego etapu technologicznego produkcji wody, począwszy od jej ujmowania, poprzez proces uzdatniania i dystrybucji do odbiorców, a skończywszy na nadzorze nad prawidłowym przebiegiem procesu technologicznego oczyszczania ścieków. W listopadzie
2012 roku ZWiK Sp. z o. o. otrzymała certyfikat akredytacji laboratorium badawczego
nr AB 1372 potwierdzający, że zakładowe
laboratorium spełnia wymagania normy
PN-EN ISO/IEC 17025:2005.
Jednym z głównych celów spółki jest także ochrona środowiska i wdrażanie nowoczesnych technologii. Obecnie cel ten jest realizowany poprzez dążenie do osiągnięcia najwyższych standardów w jakości oczyszczanych ścieków. Warto dodać, że w 2012 roku
spółka zainstalowała pompę ciepła, która wykorzystuje ciepło uzdatnionej wody do ogrzewania budynków administracyjnych położonych na terenie Stacji Uzdatniania Wody
o powierzchni około 1000 mkw., zmniejszając koszty ogrzewania i emisję spalin do atmosfery.
Spółka prowadzi inwestycje, korzystając
ze środków własnych, dotacji i pożyczek
preferencyjnych z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
które podlegają częściowym umorzeniom.
W ciągu ostatnich 4 lat działalności zostały

Z

Robert Lewandowski, prezes zarządu
ZWiK Sp. z o.o.
zrealizowane inwestycje o łącznej wartości
14,74 mln zł. Przyczyniają się one do usprawnienia pracy załogi, podnoszenia poziomu
świadczonych usług oraz zadowolenia mieszkańców obsługiwanego terenu. – Nasze stacje uzdatniania wody są obecnie całkowicie
zmodernizowane, a procesy technologiczne
w systemie wodociągowym i kanalizacyjnym
monitorowane są przez centralną dyspozytornię, co pozwala na sprawne zarządzanie ważną dla miasta działalnością – dodaje prezes.

Spółka jest wysoko oceniana w gronie niemal 400 tego typu przedsiębiorstw działających w Polsce. W sierpniu 2012 roku grodziski
Zakład Wodociągów i Kanalizacji zajął
14. miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Najlepszych Przedsiębiorstw Wodociągów i Kanalizacji za rok 2011, organizowanym przez
redakcję „Strefa Gospodarki” i „Dziennik. Gazeta Prawna”. W tym roku, w tym samym rankingu, mającym na celu pokazanie czołówki branży wodociągowo-kanalizacyjnej, spółka zajęła 10. miejsce. Pod uwagę brano nie tylko kwestie techniczne i finansowe, ale również
współudział firmy w życiu lokalnych społeczności, integrację z nimi, prowadzoną
politykę jakości, udział w pozyskiwaniu funduszy unijnych.
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Grodzisku Mazowieckim został
dostrzeżony wśród innych tego typu zakładów dlatego, że konsekwentnie dąży do poprawy jakości świadczonych usług, wprowadza nowoczesne rozwiązania, umiejętnie
łączy doświadczenie i młodość kadry, ciągle
podnosi wiedzę i umiejętności pracowników
na wszystkich szczeblach, a także oferuje wysoką jakość wody, potwierdzoną certyfikatami.
www.zwik-grodzisk.pl

Komora denitryfikacji i nitryfikacji po modernizacji
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Sieć
wodociągowo-kanalizacyjna
wciąż nie jest pełna

Dostępność infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w polskich gminach
wiejskich mimo poczynionych w ostatnich latach znacznych inwestycji
w tym zakresie wciąż nie jest wystarczająca
Igor Stokłosa
Unii Europejskiej gospodarka
wodna i poziom infrastruktury
technicznej, w tym wodociągowo-kanalizacyjnej, stanowi
jeden z głównych przedmiotów zainteresowania wspólnotowej polityki w zakresie

W
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ochrony środowiska. Podstawową dyrektywą
ustanawiającą działania ramowe w sprawie
polityki wodnej Wspólnoty jest Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Europy, tzw.
Ramowa Dyrektywa Wodna (RDW). Kwestie
związane z ochroną środowiska naturalnego
są więc jednym z priorytetów Unii Europejskiej i ma to swoje odzwierciedlenie w łącz-

nej wartości pieniędzy przeznaczonych na ten
cel. – Ale przystąpienie Polski do Unii Europejskiej spowodowało konieczność harmonizacji aktów prawnych również w zakresie gospodarki wodnej. Przede wszystkim przetransportowane zostały do prawa polskiego
zapisy RDW, głównie poprzez ustawę Prawo
wodne wraz z aktami wykonawczymi i usta-
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wą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz ustawą
Prawo ochrony środowiska – mówi Lidia Kłos
z Uniwersytetu Szczecińskiego.
Nowe prawo dostosowane do wymagań
unijnych wprowadza wiele zmian w sposobie
zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. Jedną z podstawowych zasad sformułowanych w ustawie Prawo wodne jest zasada mówiąca o konieczności jednoczesnego
rozwiązania problemów zaopatrzenia ludności w wodę do picia i problemów gospodarki ściekowej. Dotyczy to przede wszystkim
obszarów wiejskich, na których poziom infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej jest
bardzo zróżnicowany. – Nadal w wielu miejscach dominują systemy wodociągowe bez ka-

uwarunkowania środowiskowe, dlatego też
długość sieci wodociągowej czy kanalizacyjnej nie pozwala jednoznacznie stwierdzić,
w jakim stopniu istniejąca infrastruktura zaspokaja potrzeby ludności na terenach wiejskich. W tym celu zdecydowanie lepszym
miernikiem jest wskaźnik „zwodociągowania”
i skanalizowania gospodarstw domowych występujących na obszarach wiejskich. Daje on
zdecydowanie lepszy obraz dostępu ludności wiejskiej do infrastruktury wodo-ściekowej.
Według GUS, na koniec 2008 roku stopień zwodociągowania, liczony jako stosunek liczby przyłączy wodociągowych do
liczby gospodarstw domowych ogółem, wyrażony w procentach, wynosił 69,4 proc., na-

Nowe prawo dostosowane do wymagań unijnych
wprowadza wiele zmian w sposobie zaopatrzenia
w wodę i odprowadzania ścieków. Jedną
z podstawowych zasad sformułowanych
w ustawie Prawo wodne jest zasada mówiąca
o konieczności jednoczesnego rozwiązania
problemów zaopatrzenia ludności w wodę
do picia i problemów gospodarki ściekowej.
Dotyczy to przede wszystkim obszarów wiejskich,
na których poziom infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej jest bardzo zróżnicowany
nalizacyjnych, a nader częstą sytuacją jest sieć
kanalizacyjna bez zbiorczej oczyszczalni
ścieków – dodaje Kłos. Mimo że w ostatnich
latach długość sieci kanalizacyjnej na wsi uległa podwojeniu, to nadal istnieją znaczne dysproporcje pomiędzy poziomem „zwodociągowania” a skanalizowania wsi.

Dysproporcje w sieciach
Jak wynika z danych GUS, od czasu
wstąpienia Polski do Unii Europejskiej można zaobserwować zwiększenie długości czynnej sieci wodociągowej. W 2009 roku była
o 22 024,1 km, tj.11,8 proc., dłuższa niż
w 2004 roku. Zwiększyła się również długość
czynnej sieci kanalizacyjnej − o 50 621,89 km,
tj. 55 proc. Tym samym o 32 proc. zwiększyła
się liczba ludności wiejskiej obsługiwanej
przez sieć kanalizacyjną (o 3351 tys. km).
Mimo tego wzrostu nadal istnieje znaczna
dysproporcja pomiędzy nasyceniem siecią wodociągową a kanalizacyjną. I tak np. przy najdłuższej sieci wodociągowej, jaką mają województwa: mazowieckie, wielkopolskie czy
kujawsko-pomorskie, długość ich sieci kanalizacyjnej jest znacznie krótsza. Natomiast najdłuższą sieć kanalizacyjną, wynoszącą 8440,15 km, ma województwo podkarpackie przy nieadekwatnej długości sieci
wodociągowej. Na pewno ma na to wpływ
różna wielkość województw oraz regionalne

tomiast stopień skanalizowania, wyrażony
jako stosunek liczby przykanalików do liczby gospodarstw domowych, wynosił 19,4 proc.
Według Kłos, dane te potwierdzają duże zaniedbania w dziedzinie zwodociągowania
i sanitacji wsi. Jedynie co piąte gospodarstwo
na wsi ma dostęp do sieci kanalizacyjnej i niecałe 70 proc. do sieci wodociągowej. – Wyraźne dysproporcje pomiędzy wyposażeniem w sieć wodociągową i kanalizacyjną wynikają głównie z wysokich nakładów finansowych na wyposażenie i utrzymanie tej infrastruktury – twierdzi Kłos. Powodem tego
stanu są utrzymujące się od wielu lat zaniedbania w zakresie podstawowych i szczegółowych zasad funkcjonowania systemu gospodarki wodnej na terenach wiejskich. Wynika to między innymi z faktu, że rozwój sieci wodociągowej stoi znacznie wyżej w hierarchii potrzeb ludności wiejskiej. Ponadto inwestycje z zakresu kanalizacji i oczyszczalni ścieków wymagają większych nakładów
i postrzegane są przez część lokalnej społeczności jako dodatkowe obciążenia finansowe, a nie jako element podnoszący standard życia i ograniczający degradację środowiska naturalnego.
Natomiast zgodnie z art. 7 ustawy o samorządzie gminnym zaspokojenie zbiorowych
potrzeb wspólnoty z zakresu wodociągów
i zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania

ścieków należą do zadań własnych gminy i realizowane są w miarę możliwości finansowych
samorządów. Ponieważ rozwój infrastruktury
technicznej jest procesem szczególnie kosztownym i rozłożonym w czasie, władze lokalne
stają przed koniecznością poszukiwania dodatkowych źródeł finansowania inwestycji infrastrukturalnych. Szczególnie ważne jest
więc efektywne wykorzystanie środków zewnętrznych, zarówno krajowych, jak i zagranicznych.

Środowiskowe priorytety
W perspektywie finansowej 2007–2013 na
PO Infrastruktura i Środowisko Polska otrzymała około 28 mld euro, z czego ponad 5 mld
euro przeznaczone jest na działania środowiskowe. Program Infrastruktura i Środowisko to 15 priorytetów, z których 5 dotyczy
ochrony środowiska. – Dzięki środkom finansowym z programu możliwe staje się nadrobienie wieloletnich zaniedbań inwestycyjnych i poprawa warunków życia ludzi przy
jednoczesnym poszanowaniu środowiska.
Środki te kierowane są na działania związane bezpośrednio z ochroną przyrody, na
przykład ochronę siedlisk przyrodniczych, zachowanie różnorodności gatunkowej, edukację ekologiczną, promującą postawy ekologiczne. Jednak przede wszystkim przeznaczane są na rozbudowę infrastruktury przyczyniającej się do zmniejszenia negatywnego
oddziaływania człowieka na środowisko – powiedziała podczas spotkania Aneta Wilmańska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska.
Temu celowi ma służyć m.in. budowa kanalizacji, wodociągów oraz oczyszczalni
ścieków, unowocześnienie starych składowisk
odpadów, budowa zakładów utylizacji odpadów, a także unowocześnienie z punktu widzenia ochrony środowiska zakładów przemysłowych. Program finansuje już prawie 200
inwestycji wodno-ściekowych w całym kraju,
a ich liczba jeszcze wzrośnie. Będzie to możliwe dzięki zmianie zatwierdzonej przez Komisję Europejską 21 grudnia 2011 roku,
zwiększającej dofinansowanie dla priorytetu
I Gospodarka wodno-ściekowa o 358 mln
euro. Zwiększenie środków dostępnych dla
priorytetu I pozwoliło na rozszerzenie listy
rankingowej VI konkursu o 15 projektów.
Dzięki temu wszystkie przedsięwzięcia z listy
rankingowej uzyskały dofinansowanie, a tym
samym będą podpisane kolejne umowy na realizację tych projektów.
Zwiększenie środków na działanie 1.1 pozwoliło nie tylko dofinansować projekty przeniesione z listy rezerwowej, ale również ogłosić kolejny, VII nabór wniosków o dofinansowanie. Warto przypomnieć, że na środowiskowe priorytety POIiŚ przewidziano ponad 5 mld euro. W wyniku realizacji projektów wybudowanych zostanie ponad 11 tys. km
sieci kanalizacji sanitarnej, do której podłączonych zostanie ponad milion osób.
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Wybudowanych lub zmodernizowanych będzie ponad 120 oczyszczalni ścieków. Dofinansowanie uzyskało także ponad 20 przedsięwzięć dotyczących gospodarki odpadami,
a kolejne poddawane są obecnie weryfikacji.
Finansowane są również inwestycje podejmowane przez przedsiębiorstwa, które mają
za zadanie dostosowanie dotychczasowej
działalności do wymogów środowiskowych,
a także przedsięwzięcia hydrotechniczne,
których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa powodziowego w zlewniach największych polskich rzek. Realizowane są również
projekty chroniące przyrodę i promujące
postawy ekologiczne.

Potrzebne większe tempo
Według ekspertów, poprawy stanu sanitarnego wsi polskiej upatruje się w przyspieszeniu budowy, rozbudowy i modernizacji
zbiorczych systemów kanalizacyjnych i zbiorczych oczyszczalni ścieków. Zwielokrotnione musi być tempo budowy zarówno lokalnych, jak i indywidualnych oczyszczalni ścieków. Dotychczasowy przyrost liczby i wydajności tych oczyszczalni, choć znaczny, jak
widać, nie jest wystarczający. Dopiero budowa
nowych i modernizacja istniejących urządzeń
melioracji wodnych oraz systemu gospodarki
wodo-ściekowej zapewni obszarom wiejskim odpowiedni poziom zaopatrzenia
w wodę i odprowadzania ścieków, a tym sa-

Zwielokrotnione musi być tempo budowy zarówno
lokalnych, jak i indywidualnych oczyszczalni ścieków.
Dotychczasowy przyrost liczby i wydajności tych
oczyszczalni, choć znaczny, jak widać, nie jest
wystarczający. Dopiero budowa nowych
i modernizacja istniejących urządzeń melioracji
wodnych oraz systemu gospodarki wodo-ściekowej
zapewni obszarom wiejskim odpowiedni poziom
zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków,
a tym samym ochronę przed zagrożeniem
środowiska i pogorszeniem stanu jakości wód
mym ochronę przed zagrożeniem środowiska i pogorszeniem stanu jakości wód.
Wymaga to znacznych środków finansowych, które przy obecnym poziomie są zdecydowanie niewystarczające. – Z tego względu wypełnienie przez Polskę do końca 2015
roku postanowień w zakresie odpowiedniego stanu infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenach wiejskich przy istniejących
środkach finansowych może stanowić poważny problem – alarmuje Lidia Kłos. Dodaje, że systemy wodociągowo-kanalizacyjne, podobnie jak inne systemy stanowiące infrastrukturę techniczną, cechuje złożona

struktura sieciowa, duża kapitałochłonność,
długi czas eksploatacji i związane z nim
znaczne zróżnicowanie wieku eksploatowanych urządzeń.
Szczególnie duże zaniedbania w tej dziedzinie widoczne są w koloniach i przysiółkach
oddalonych od wsi, do których doprowadzenie urządzeń sieciowych generuje wysokie koszty ekonomiczne i nie zawsze jest możliwe ze względów technicznych. W takiej sytuacji najlepszym rozwiązaniem jest budowa
indywidualnych oczyszczalni, ale to wymaga jeszcze większego wsparcia ze strony
władz lokalnych.
I

Skutecznie do celu
Firma Grodkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. powstała w listopadzie
1992 roku w celu realizacji jednego z zadań własnych gminy Grodków w zakresie
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
styczniu 2010 roku Spółka spółka podpisała z Wojewódzkim
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Opolu umowę o doﬁnansowanie z Funduszu Spójności Projektu projektu pn.:
„Oczyszczanie ścieków w aglomeracji Grodków” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007–2013,
priorytetu I – Gospodarka wodno-ściekowa,
działania 1.1 – Gospodarka wodno-ściekowa
w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM.
Celem projektu jest 100-proc. skanalizowanie aglomeracji Grodków poprzez budowę systemu odbioru i oczyszczania ścieków
komunalnych. – W październiku 2012 roku
zakończyliśmy zakres rzeczowy inwestycji liniowych, w efekcie czego wybudowaliśmy
łącznie około 85 km sieci kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej, 24 sieciowe przepompownie
ścieków oraz 16 przepompowni przydomowych, co zapewni odbiór i odprowadzenie
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Otwarcie pierwszej tłoczni ścieków
w gminie Grodków
ścieków z 16 miejscowości gminy gminy
Grodków do oczyszczalni w Tarnowie Grodkowskim – potwierdza kierownik JRP Tomasz
Zeman. Dzięki powstałym oszczędnościom

w III kwartale 2013 roku planujemy rozpocząć inwestycję związaną z modernizacją
oczyszczalni ścieków w Tarnowie Grodkowskim. Zakończenie inwestycji planujemy na
koniec 2014 roku. Szacowany całkowity
koszt projektu winien zamknąć się w kwocie około 56 mln zł przy dofinansowaniu ze
środków Funduszu Spójności do 29 mln zł.
– mówi Elwira Biegaj, prezes zarządu spółki Grodkowskie Wodociągi i Kanalizacja.
Dzięki realizacji projektu około 1100 nieruchomości zostanie podłączonych do kanalizacji zbiorczej, a w konsekwencji tego ponad 155 tys m3 ścieków rocznie trafi do oczyszczalni ścieków w Tarnowie Grodkowskim.
www.grodwik.pl
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Praktycznie i ekologicznie
Rozmowa ze Stanisławem Drzewieckim, prezesem zarządu
Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy – Spółka z o.o.
Bydgoszcz jako pierwsza w kraju uporządkowała kompleksowo system wodociągowo-kanalizacyjny. Która z inwestycji wartych ponad miliard złotych, współfinansowanych przez UE, ma największe znaczenie
dla Bydgoszczy i jej mieszkańców?
– Czyżkówko, Czyżkówko i jeszcze raz
Czyżkówko. A przede wszystkim – budowa
ujęcia sztucznej infiltracji i modernizacja stacji uzdatniania Czyżkówko. Ta inwestycja
realizowana w minionych dziesięciu latach pozwoliła nam po raz pierwszy od czterdziestu
kilku lat uzyskać gwarantowaną, znakomitą jakość wody. Co więcej, daje ona mieszkańcom
Bydgoszczy perspektywę stabilności tej jakości na następnych kilkadziesiąt, może nawet
sto lat. To jest ogromne osiągnięcie firmy i jednocześnie duża wartość dla miasta i jego
mieszkańców. Bo dla mieszkańców dobra jakość wody, to jest zdrowie. A w postaci czystej wody mamy w Bydgoszczy gwarantowane
zdrowie dla naszych dzieci, wnuków i prawnuków. A dla miasta – jest to perspektywa
rozwoju, bo ma ono gwarancję, że tej wody
nie zabraknie, że może liczyć na niezawodność
dostaw, no i że jest to woda znakomitej jakości. Ponadto uporządkowana infrastruktura
zwiększy wśród inwestorów zainteresowanie
lokalizacją swojego biznesu w Bydgoszczy.
Dlaczego zatem niektórzy pytają, czy to
Czyżkówko nie za duże i nie za drogie?
– Wielkość przedsięwzięcia inwestycyjnego
na Czyżkówku jest dokładnie taka, jaka miała być. Tu nic nie działo się na zasadzie „zrobimy, jak się uda”. Wszystko zostało dokładnie przemyślane, skonsultowane z naukowcami i ekspertami, a dopiero potem zaprojektowane i wykonane. To ważne, bo ujęcie
wody i stacja uzdatniania wody na Czyżkówku,
to nie jest tylko kwestia wody dzisiaj. To jest
także woda „na jutro”, a także kwestia niezawodności działania systemu. Woda musi być
u mieszkańca każdego dnia, o każdej porze.
I zawsze musi to być woda tej samej jakości.
Wydajność wodociągu musi też uwzględniać
niezbędne rezerwy wynikające z rozwoju
miasta. Wodociągi muszą to zagwarantować.
Przed rozbudową ujęcie wody Czyżkówko miało wydajność 200 tys. m3 na dobę, czyli o wiele za dużo, jak na obecne potrzeby Bydgoszczy. My wzięliśmy pod uwagę zmniejszone zapotrzebowanie na wodę i podczas
modernizacji ograniczyliśmy wydajność ujęcia. Dostosowaliśmy je do obecnych potrzeb.
Stacja ma wydajność 100 tys. m3, a ujęcie infiltracyjne – wydajność 75 tys. m3 z możliwością rozbudowy do 100 tys. m3.

Mówiąc o zapotrzebowaniu na wodę
trzeba pamiętać, że jest ono zmienne. Może
być każdego dnia inne, ale… każdego dnia
trzeba dostarczyć wodę w wystarczającej dla
użytkownika ilości, a ponadto zawsze musi to
być woda tej samej jakości i o ustabilizowanym ciśnieniu. Wodociąg musi też sprostać potrzebom tzw. maksymalnego rozbioru wody.
Niestety ci, którzy się na tym nie znają, często o tym zapominają. Co gorsze, operują pojęciem średniego zużycia wody na dobę. A to
nie jest to samo. Gdybyśmy możliwości wodociągu ustawiali tylko pod średnie zużycie na
dobę, to mielibyśmy do czynienia z tym, co
było zmorą wodociągów sprzed wielu lat – czyli z ciągłym brakiem wody, szczególnie w okresach wzmożonego zapotrzebowania na nią,
czyli głównie w okresie letnim.
Której inwestycji przypisałby pan miano najbardziej ekologicznej?
– Największe korzyści dla środowiska
uzyskaliśmy w wyniku zaplanowanej likwidacji
zrzutów ścieków do Brdy. Takich punktów było
ponad 40. Zebraliśmy je wszystkie w układ kolektorów i przepompowni ścieków i teraz ścieki, które w Bydgoszczy powstają, są kierowane
na oczyszczalnie ścieków i tam są oczyszczane
zgodnie z rygorystycznymi przepisami Unii
Europejskiej. Ważnym osiągnięciem jest też realizacja projektu uzupełniającego, polegającego na rekultywacji ponad 130 ha pól irygacyjnych po dawnej oczyszczalni ścieków
w Bydgoszczy. Jednak najbardziej spektakularnym i chyba najwyżej ocenianym przez
mieszkańców Bydgoszczy przedsięwzięciem
jest zrealizowane przez nas bagrowanie 12 km
rzeki Brdy i 5 km Kanału Bydgoskiego w centrum Bydgoszczy. W ramach tych prac wydobyliśmy z dna rzeki i z Kanału Bydgoskiego ponad 90 tys. m3 odpadów, które potem zutylizowaliśmy w sposób bezpieczny dla środowiska. W ten sposób przywróciliśmy rzekę

Brdę i Kanał Bydgoski do pierwotnego stanu,
do naturalnej czystości.
Wielokrotnie podkreśla pan innowacyjność działań podejmowanych podczas realizacji BSWiK oraz BSWiK II. Która technologia była najbardziej innowacyjna?
– Moim zdaniem, najbardziej innowacyjną technologią wdrożoną przez MWiK
w Bydgoszczy, jest technologia suszenia i spalania osadów ściekowych. Wykorzystaliśmy
ją podczas modernizacji Oczyszczalni Fordon,
budując Instalację Termicznego Przekształcania Osadów. To jest rzeczywiście światowa
technologia, która pozwala bezpiecznie zutylizować ponad 140 ton zanieczyszczeń, które wydalamy ze ściekami każdego dnia. W wyniku działania tej instalacji szkodliwe i groźne zanieczyszczenia występujące pod wieloma postaciami przywracamy do pierwotnych
składników natury – dwutlenku węgla, azotu, wody i soli mineralnych. Przerywa to dalszą migrację zanieczyszczeń w przyrodzie.
Trochę innym działaniem, niż te wcześniej wymieniane inwestycje, jest kolejna
Strategia MWiK, która właśnie powstała…
– Już z naszych poprzednich strategii byliśmy dumni, bo wciąż niewiele firm pracuje ze strategią na co dzień. Tymczasem strategia, to taki przemyślany dokument, w którym opisane zostały dokładnie wszystkie
cele i zadania, które mamy zrealizować, jak
i wymierne wyniki, które powinniśmy uzyskać.
To bardzo precyzyjne przedsięwzięcie, którego
realizacja nie jest łatwa, zwłaszcza w naszym
przypadku, gdyż mamy teraz do czynienia ze
strategią działań na czas „poinwestycyjny”.
W naszej nowej strategii na lata 2013–
2017 stawiamy na optymalizację procesów,
technologii i organizacji, której efektem będzie
także optymalizacja kosztów. Ma ona na celu
stworzenie możliwie najlepszych warunków
eksploatacji całego systemu wodociągowo-kanalizacyjnego. Optymalizacja ma też prowadzić do tego, by wszystkim korzystającym
z naszej oferty zapewnić jakość, ciągłość i bezpieczeństwo usług w najbardziej rozsądnej
i ustabilizowanej cenie. Pewne efekty już widać – w ciągu roku ceny naszej wody i ścieków w rankingu, który uwzględnia ponad 400
firm, spadły z 58 na 172 pozycję. To oznacza,
że zmierzamy w dobrym kierunku. Teraz potrzebna jest nam konsekwencja, którą m.in. też
zapisaliśmy w strategii.
Rozmawiał Tomasz Rekowski
www.mwik.bydgoszcz.pl
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Pierwszy pickup
z wielowahaczowym
zawieszeniem

Na pierwszy rzut oka wydaje się, że SsangYong Actyon Sports to zupełnie nowe
auto, ale niestety tak nie jest. Nowy Actyon to modernizacja, lifting poprzedniej
wersji, którego plusem jest połączenie funkcjonalności i komfortu podróżowania
Cezary Głogowski
zewnątrz nowy SsangYong Actyon Sports rzeczywiście wygląda
o niebo lepiej od poprzednika
i przyciąga uwagę, ale zaglądając
do środka, widzimy, że niewiele się zmieniło poza nowymi zegarami podświetlanymi
na czerwono oraz detalami, takimi jak kratki nawiewów powietrza. Poza tym cały panel deski rozdzielczej, wraz z nietypowym zegarem z dwupoziomowym układem cyfr, został zachowany bez zmian. Jeśli chodzi o wyposażenie modelu, to – jak na pickupa – jest
ono dość bogate. Znajdziemy tu m.in. klimatyzację, skórzaną tapicerkę, duże, wygodne, podgrzewane fotele przednie, czujniki parkowania, które pomagają w cofaniu,
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zwłaszcza w przypadku zabudowanej przestrzeni ładunkowej, dość mocno ograniczającej widoczność we wstecznym lusterku. Jednego mi brakowało w tym wyposażeniu. SsangYong nie zadbał w tym modelu o „tempomat”, a szkoda, bo na trasie naprawdę się przydaje.
Ciekawym rozwiązaniem jest zastosowanie w tym pickupie zawieszenia wielowahaczowego. Jak twierdzi SsangYong, to
rozwiązanie ma łączyć w sobie „użyteczność” samochodu typu pickup z „komfortem podróżowania” autami typu SUV. Pod
maską tego potężnego czarnego pickupa bije
wysokoprężne serce o pojemności 2,0 l, generujące moc 155 KM przy maksymalnym
momencie obrotowym 360 Nm. Patrząc na
wartości, można powiedzieć, że szału nie

ma, za to nowy Actyon Sports wręcz rewelacyjnie współpracuje z sześciostopniową
automatyczną skrzynią biegów. Jeśli chodzi
o spalanie, to w teście wyniosło ono 10,2 l
na 100 km.
Przejdźmy do najmniej przyjemnej sprawy, a mianowicie ceny tego auta. Zakup
prezentowanego modelu to koszt rzędu
116,5 tys. zł – dość spory jak na auto, które
tak naprawdę wchodzi na polski rynek. Nie
zapominajmy o konkurencji, która też ma
pickupy, np. Nissan Navara czy Mitsubishi
L200. Jednak przewagą SsangYonga Actyon
Sports nad konkurencją jest to, że łączy on
w sobie funkcjonalność i komfort podróżowania, co u konkurencji nie idzie w parze.
Może to przekona potencjalnych klientów do
zakupu wlanie tego pickupa.
I

MOTORYZACJA

Skoda znów na podium
Doskonałe proporcje, jasne i czysto wymodelowane powierzchnie oraz ostre
linie nadwozia, połączone z funkcjonalnością wnętrza, bogatym wyposażeniem
i aż 550-litrowym bagażnikiem nie umknęły uwadze licznego grona ekspertów
zasiadających w jury konkursu Red Dot Design Award
Mariusz Gryżewski
eremonia przyznania nagród odbędzie się 1 lipca 2013 roku w Essen. My już teraz mieliśmy możliwość sprawdzić, czy kolejny laureat tej nagrody jest jej naprawdę wart.
A o kim mowa? O nowej Skodzie Rapid – modelu pozycjonowanym między Fabią i Octavią, dostępnym w polskich salonach od końca zeszłego roku.
Ocena za wygląd zewnętrzny jest zgodna z opinią ekspertów. Ciekawie zaprojektowana linia boczna z wyraźnymi przetłoczniami i ostrymi liniami, dostojnie załamującymi światło, z pewnością przypadnie
do gustu miłośnikom motoryzacji, dla których owalne, delikatnie zarysowane szczegóły
to zamach na nowoczesny sposób projektowania samochodów. Z przodu duży użebrowany grill, umieszczony w chromowanej
ramie, oraz zmieniony kształt wlotu powietrza ze szpiczastymi kantami to nowe znaki
rozpoznawcze czeskiej marki na najbliższy
czas.
Wnętrze pomimo użycia twardych plastików jest przyjemne i – tak jak w innych modelach Skody –dobrze poukładane. Obsługa wszelkiego rodzaju przycisków i przełączników jest intuicyjna. Jedyny problem,
jaki zauważyłem w zaprojektowaniu wnętrza,
stanowi brak możliwości sterowania tylny-

C

mi szybami elektrycznymi z pozycji kierowcy. Na pochwałę zasługuje ilość miejsca i to
zarówno dla pierwszego, jak i drugiego
rzędu siedzeń. Kolejna zaleta to doceniony
również przez ekspertów bagażnik, który

może pomieścić 550 litrów bagażu, a po złożeniu tylnych siedzeń przestrzeń wzrasta do
1048 litrów.
Testowy model wyposażony był w wysokoprężny silnik 1.6 TDI o mocy 105 KM,
współpracujący z manualną skrzynią biegów
o pięciu przełożeniach. Dobrana jednostka jest
wystarczająca do codziennej miejskiej eksploatacji, gdy jednak chcielibyśmy większość
czasu jazdy spędzać na drogach szybkiego ruchu czy autostradach, z pewnością przydałoby się kilka dodatkowych koni oraz szóste
przełożenie w skrzyni biegów. Jeżeli planujemy
zakup samochodu miejskiego, to powyższy
silnik jest zupełnie wystarczający, a spalanie
w mieście na poziomie 6–6,5 litra oleju napędowego jest do zaakceptowania.
I
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Stylowy
tablet

SUS zaprezentował 10,1-calowy MeMO
Pad™ Smart – nowy, stylowy tablet z systemem Android 4.1. Sercem tabletu jest czterordzeniowy procesor NVIDIA® Tegra® 3. Wielodotykowy
wyświetlacz IPS podświetlany diodami LED o rozdzielczości
1280x800 pozwala na oglądanie ﬁlmów w wysokiej jakości. Tablet posiada
wbudowane dwa głośniki, które w połączeniu z technologią SonicMaster oraz oprogramowaniem Maxx Audio, zapewniają bardzo dobrą jakość dźwięku. Urządzenie posiada
dwie kamery: tylną (5 MP) oraz przednią (1,2 MP), a także lampę błyskową. Wbudowaną pamięć 16 GB można rozszerzyć do 32 GB. Użytkownicy mogą również korzystać z 5 GB w usłudze ASUS WebStorage. Dzięki złączu HDMI tablet można łatwo podłączyć do innych urządzeń. MeMO Pad™ Smart jest dostępny w trzech wersjach kolorystycznych: niebieskiej, białej i różowej. Niebawem w sprzedaży pojawi się
dedykowany tabletowi składany pokrowiec z klawiaturą – Folio Key.
JA

A

Dźwięk zaklęty w romb
łośniki Philips z linii Fidelio Wireless Hi-Fi zostały
zbudowane z użyciem profesjonalnych układów
sterujących cyfrowych wzmacniaczy klasy D oraz złoconych złączy zapewniających bezstratne przetwarzanie sygnału w celu umożliwienia odsłuchu wszystkich
szczegółów w krystalicznie czystym dźwięku. Wyróżniające się kształtem rombu obudowy są odpowiednio
sztywne, aby efektywnie odtwarzać głębokie basy.
Głośnik AW3000 to kompaktowy głośnik zapewniający potężny i szczegółowy dźwięk. Jego jednostka stereo została zbudowana wokół dwukierunkowego systemu posiadającego głośnik wysokotonowy z miękką
kopułką oraz kompaktowy, lecz potężny głośnik niskotonowy z pasywnym radiatorem dla każdego kanału.
Umożliwia on także montaż naścienny i jak wszystkie
modele z tej linii posiada pięć dyskretnych, bezpośrednich przycisków do odtwarzania ulubionych internetowych stacji radiowych. Model A3000 został wyróżniony przez stowarzyszenie Consumer Electronics Association nagrodą Innovations Award na targach
CES 2013.
JA

G
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Optymalny system dźwięku
łośnik Panasonic SC-NP10 zaprojektowany jako optymalny system
dźwięku przestrzennego do odbioru obrazu i dźwięku na tablecie,
udostępnia wyjątkowe funkcje przeznaczone do różnych miejsc i sposobów słuchania. Głośnika można używać z dowolnym urządzeniem z funkcją Bluetooth. Tak więc użytkownik może ustawić tablet w wybranej pozycji (bez dokowania) i bezprzewodowo przesyłać muzykę lub dźwięk
z ﬁlmu. Ponieważ głośnik wykorzystuje połączenie bezprzewodowe, współpracuje z tabletami różnych producentów, dzięki czemu mogą go używać
np. członkowie rodziny posiadający różne urządzenia. Dzięki zastosowaniu
funkcji Near Field Stereo Sound głośnik Panasonic SCNP10 generuje realistyczny dźwięk nawet z bardzo małej odległości. Wbudowany głośnik
niskotonowy wielkości 3 1/8 cala zapewnia mocne basy mimo cienkiej konstrukcji całego urządzenia. Technologia Bluetooth Re-Master przywraca częstotliwości utracone podczas transmisji Bluetooth, umożliwiając słuchanie muzyki bez przerw.
JA

G

Monitory
dla biznesu
amsung Electronics wprowadził na polski rynek
nową linię monitorów LED pozwalających wydatnie
oszczędzać energię oraz podnieść wydajność pracy. Seria Samsung SC200 Business Monitor jest idealnie dopasowana do potrzeb małych i średnich przedsiębiorców.
Monitory te posiadają współczynnik kontrastu
Mega∞DCR (1000:1), zapewniający doskonałą głębię
barw i czystość obrazu, co jest szczególnie ważne dla profesjonalistów korzystających z treści multimedialnych. Minimalistyczne wzornictwo monitorów biznesowych Samsung pozwala optymalnie wykorzystywać przestrzeń biurową oraz zapewnia wysoki komfort i wydajność pracy.
Ich niezwykle wąska obudowa nie tylko zwiększa powierzchnię ekranu, ale także ułatwia korzystanie z dwóch
lub więcej monitorów przy jednym stanowisku pracy. Produkty z serii Samsung SC200 są także wyposażone w szereg rozwiązań umożliwiających oszczędzanie miejsca na biurku: system zarządzania kablami, minimalistyczną podstawkę, a także uchwyt Vessa ułatwiający zawieszenie monitora na ścianie.
JA
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TARGI

Gdzie na targi
maj 2013
7–9 WOD-KAN 2013 – Międzynarodowe Targi
Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji
7–10 PLASTPOL 2013 – Międzynarodowe Targi
Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych
8–10 STACJA PALIW 2013 – Międzynarodowe Targi
– Technika, Paliwa, Ekologia, Energia, Myjnie
11
Targi Kariera w Finansach i Bankowości 2013
14–16 EXPOPOWER 2013
– Międzynarodowe Targi Energetyki
14–16 AUTOMA 2013 – Salon Automatyki w Energetyce
14–16 GREENPOWER 2013 – Międzynarodowe
Targi Energii Odnawialnej
21–24 AUTOSTRADA-POLSKA 2013
– Międzynarodowe Targi Budownictwa Drogowego
21–24 TRAFFIC-EXPO-TIL 2013 – Międzynarodowe
Targi Infrastruktury, Salon Technologia
i Infrastruktura Lotnisk
21–24 MASZBUD 2013 – Międzynarodowe Targi
Maszyn Budowlanych i Pojazdów
Specjalistycznych
21–24 POLIGRAFIA 2013 – Międzynarodowe Targi
Maszyn, Materiałów i Usług Poligraficznych
21–24 ROTRA 2013 – Międzynarodowe Targi
Transportu Drogowego
22–24 MLECZNA REWIA 2013 – Targi Mleczarstwa
23–25 Forum Franczyzy 2013 – Międzynarodowe
Targi Systemów Sieciowych
25–26 ROLTECHNIKA 2013 – Wystawa Maszyn
i Urządzeń Rolniczych

sierpień 2013
Bydgoszcz

24–25 AIR SHOW 2013 – Międzynarodowe Pokazy
Lotnicze i Eystawa Przemysłu Lotniczego

Kielce

wrzesień 2013

Warszawa
Wrocław

2–5
Poznań
Poznań
Poznań
Kielce

Kielce

Bezpieczeństwo Pracy w Przemyśle 2013
Nauka dla Gospodarki 2013
TRANSPORTA 2013 – Salon Logistyki,
Transportu i Spedycji
4–7 SURFEX 2013
– Salon Technologii Obróbki Powierzchni
4–7 METALFORUM 2013 – Salon Metalurgii,
Hutnictwa, Odlewnictwa i Przemysłu Metalowego
4–7 MACH-TOOL 2013
– Salon Obrabiarek i Narzędzi
4–7 HAPE 2013 – Salon Hydrauliki,
Pneumatyki i Napędów
4
SAMORZĄD 2013
– Targi Usług dla Gmin i Powiatów
4–6 INWESTOR 2013
– Salon Inwestycji i Rozwoju Regionów
5–6 GIS MEETING 2013 – Targi Wiedzy
i Rozwiązań Geoinformacyjnych
18–20 PELLETS-EXPO & BRYKIET-EXPO 2013
18–20 BIOGAZ-EXPO 2013 – Międzynarodowe Targi
Produkcji i Energetycznego Wykorzystania Biogazu

3–5
3–5
4–6
6–9
6–8
7–10

Kielce

10–12

Poznań

14–15

Kielce
Gdańsk

17–19

Poznań
Wilkowice

czerwiec 2013
4–7
4–7
4–7

2–5

17–20
18–19
18–20

Poznań
Poznań

20–23
23–26

Poznań
Poznań

23–26
23–26

Poznań

23–26

Poznań

23–26

Poznań

24–27

Sosnowiec

25–26

Sosnowiec

25–26

Kielce
Bydgoszcz
Bydgoszcz

25–26

lipiec 2013

27–29

6–7

27–29

AGRO-TECH 2013
– Międzynarodowe Targi Rolno-Przemysłowe
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Minikowo

MSPO 2013 – Międzynarodowy Salon
Przemysłu Obronnego
LOGISTYKA 2013
– Międzynarodowe Targi Logistyczne
BTS 2013 – Targi Obuwia, Skóry
i Wyrobów Skórzanych
BALTEXPO 2013 – Międzynarodowe Targi Morskie
MIĘDZYNARODOWE TARGI LEŚNE 2013
KATOWICE 2013 – Międzynarodowe Targi
Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego
EXPOBUD 2013 – Budownictwo, Wnętrza,
Salon Technik Grzewczych
BAKEPOL 2013 – Targi Przemysłu
Piekarskiego i Cukierniczego
CERTIBA 2013 – Międzynarodowe Targi
Ceramiki, Kamienia i Wyposażenia Łazienek
MeCaTech 2013 – Targi Obsługi Serwisowej
Pojazdów i Techniki Warsztatowej
TRANSEXPO 2013 – Międzynarodowe Targi
Lokalnego Transportu Zbiorowego
ENERGETAB 2013 – Międzynarodowe
Energetyczne Targi Bielskie
NAFTA I GAZ 2013 – Międzynarodowe Targi
Przemysłu Naftowego i Gazownictwa
TIWS 2013 – Międzynarodowe Targi Infrastruktury
Wodno-Ściekowej, Odwodnień i Melioracji
AGRO SHOW 2013 – Międzynarodowa
Wystawa Rolnicza
POLAGRA-FOOD 2013 – Międzynarodowe
Targi Wyrobów Spożywczych
Invest-Hotel 2013 – Targi Wyposażenia Hoteli
Polagra-Tech 2013 – Międzynarodowe Targi
Technologii Spożywczych
POLAGRA GASTRO 2013
– Międzynarodowe Targi Gastronomii
PAKFOOD 2013 – Targi Opakowań
dla Przemysłu Spożywczego
TRAKO 2013
– Międzynarodowe Targi Kolejowe
CONTROL-TECH 2013 – Targi Przemysłowej
Techniki Pomiarowej
ALUMINIUM & NONFERMET 2013
– Międzynarodowe Targi Aluminium
i Technologii, Materiałów i Produktów Metali
Nieżelaznych
METAL 2013 – Międzynarodowe Targi
Technologii dla Odlewnictwa
DREMASILESIA 2013 – Targi Maszyn
i Narzędzi do Obróbki Drewna
INSTAL-SYSTEM 2013 – Targi Technik
Grzewczych i Instalacji

Radom

Kielce
Kielce
Poznań
Gdańsk
Rogów
Katowice
Gliwice
Lublin
Warszawa
Wrocław
Kielce
Bielsko-Biała
Warszawa
Kielce
Bednary
Poznań
Poznań
Poznań
Poznań
Poznań
Gdańsk
Kielce

Kielce
Kielce
Katowice
Bielsko-Biała

