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Turniej minigolfa, jazda quadami, rywalizacja na strzelnicy i emocje na ścianie wspinaczkowej to tylko wybrane spośród licznych atrak-
cji, jakie zapewnili organizatorzy tegorocznej Letniej Gali Przedsiębiorców swoim gościom. Ponad sześćset osób bawiło się w pikni-

kowej atmosferze, uczestnicząc w zawodach i konkursach, a w międzyczasie prowadząc rozmowy, tym razem niekoniecznie biznesowe. Wpra-
wieni w bojach przedsiębiorcy z rodzinami dzielnie podejmowali wyzwania, choć te nie miały nic wspólnego z codzienną walką o przetrwanie
na rynku i utrzymanie przewagi nad konkurencją. Nie zabrakło też atrakcji dla dzieci, które ochoczo malowały buzie, skakały na batucie
i dmuchanym zamku oraz fotografowały się z bajkowymi ulubieńcami – Kubusiem Puchatkiem i Tygryskiem. Uczestnicy obejrzeli też wi-
dowiskowe pokazy tajskiego boksu Muay Thai w wykonaniu czołowego polskiego klubu Palestra Thai & Kickboxing z Warszawy. Entu-
zjastycznie przyjętymi punktami programu były pokazy tańca towarzyskiego i tańca w stylu Michaela Jacksona oraz występ Tomka Mar-
tyńskiego, wokalisty zespoły SunsetStrip.

Wiele emocji wzbudziło wręczenie nagród laureatom drugiej edycji konkursu Perły EuroTurystyki. W tym roku nagrodzono łącznie dzia-
łające w Grupie: Mazurkas Travel, MCC Mazurkas Conference Centre & Hotel, Mazurkas Catering i Mazurkas Transport, docenione za
wyjątkową ofertę turystyczną, której wszystkie elementy się uzupełniają i stanowią wizytówkę Polski dla zagranicznych turystów. To zna-
czący wyraz uznania dla tych, którzy stworzyli markę Mazurkas, czyli Andrzeja Bartkowskiego i Andrzeja Hulewicza. Perły EuroTurystyki
są przyznawane za wyjątkowość oferty turystycznej, która sprawia, że chcemy gdzieś powrócić i polecimy to miejsce innym. Specjalną Per-
łą jurorzy postanowili uhonorować MCC Mazurkas Conference Centre & Hotel oraz osobiście Andrzeja Bartkowskiego i Andrzeja Hule-
wicza za ich inicjatywy na rzecz promocji polskiej kultury, a zwłaszcza cykl spotkań ludzi kultury, biznesu i mediów Forum Humanum Ma-
zurkas. Obie Perły, w imieniu prezes Europejskiego Forum Przedsiębiorczości Barbary Jończyk wręczyły zeszłoroczne laureatki – Katarzy-
na i Bożena Domżał. 

Podczas gali można było nie tylko miło spędzić czas, lecz także zrobić coś dla innych, a mianowicie nabyć losy w loterii fantowej, z któ-
rej cały dochód został przekazany na cele Stowarzyszenia „Bardziej Kochani”, działającego na rzecz osób z zespołem Downa. Nie zabra-
kło też dobrego jedzenia. Dopełnieniem przygotowanych atrakcji był szeroki wachlarz smakołyków, których można było spróbować w ple-
nerowych warunkach. Głównym bohaterem menu Letniej Gali Przedsiębiorców był żurek ugotowany w kuchni polowej, ale do degustacji
zachęcały też wędzone wędliny, karkówka, kiełbasa i kaszanka oraz placki ziemniaczane, a na najmłodszych czekała wata cukrowa, po któ-
rą ustawiała się kolejka. �

Plenerowe atrakcje dla przedsiębiorców
Przedstawiciele biznesu po raz drugi spotkali się na podwarszawskim Rancho 
pod Bocianem przy okazji Letniej Gali Przedsiębiorców organizowanej przez 
Europejskie Forum Przedsiębiorczości. Luźna atmosfera sprzyjała integracji, 
a przygotowane atrakcje i wręczone Perły EuroTurystyki dobrym humorom

Szewczyk Auto prezentował walory nowych modeli aut
ze swojej gamy

W trakcie imprezy odbył się turniej minigolfa z cennymi
nagrodami dla zwycięzców

Na Gali można było nabyć m.in. folklorystyczne gadżety Dla chętnych był park linowy
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16maja oficjalnie otworzył podwoje nowy hotel marki ARCHE
– Hotel Tobaco***. Obiekt mieści w swych murach 115 pokoi

z bezpłatnym dostępem do bezprzewodowej sieci WI-FI, klimatyzo-
wane sale konferencyjne wyposażone w najnowszy sprzęt audiowizualny
oraz restaurację „U Kretschmera”, która zabiera gości w kulinarną po-
dróż do Łodzi Czterech Kultur. Hotel Tobaco powstał w industrial-
nych wnętrzach dawnej Fabryki Wyrobów Wełnianych Karola Kret-
schmera, która z czasem stała się siedzibą fabryki papierosów Pań-
stwowego Monopolu Tytoniowego, pozostawiając po sobie ślad w na-
zwie hotelu. Odrestaurowany obiekt doskonale wpisuje się w archi-
tektoniczną przestrzeń przemysłowej Łodzi, a jednocześnie stanowi
kwintesencję nowoczesności oferowanej gościom hotelowym ocze-
kujących usług na najwyższym poziomie. Hotel Tobaco w wyważo-
nych proporcjach łączy surowość pofabrycznych murów ze starannie zaprojektowanymi wnętrzami utrzymanymi w stylu lat 50., a lokali-
zacja budynku sprawia, że stanowi on trafny wybór zarówno dla klientów biznesowych, jak i turystów indywidualnych, którzy chcą zatrzy-
mać się w miejscu położonym w pobliżu głównych atrakcji miasta. 

www.hoteltobaco.pl

Nowa jakość w zabytkowej zabudowie 

Podczas spotkania zorganizowanego przez zespół Western Energy Consulting przedstawiono nowy, międzynarodowy system tzw. gwa-
rancji pochodzenia. Kongres był pierwszym wydarzeniem w Polsce, na którym Ministerstwo Gospodarki wypowiedziało się na temat

nowego systemu gwarancji pochodzenia.
Maciej Kapalski z Ministerstwa Gospodarki przypomniał w swojej prelekcji, jak przebiegały prace nad regulacjami Trójpaku Energe-

tycznego, wskazując, że od stycznia pakiet ustaw znajduje się w Stałym Komitecie Rady Ministrów. Podkreślał, że prace nad Dużym Trój-
pakiem nie zostaną wstrzymane niezależnie od uchwalenia tzw. Małego Trójpaku, ponieważ nowelizacja prawa energetycznego koncen-
truje się głównie na implementacji regulacji unijnych. W dalszej części omówił zmiany przewidziane w Dużym i Małym Trójpaku, po czym
przeszedł do zagadnień związanych z gwarancjami pochodzenia. Kapalski zaznaczył, że chociaż gwarancja pochodzenia nie jest prawem
majątkowym, nie ma żadnych przeciwwskazań, by podlegała zbyciu lub obrotowi. Zgodnie z projektem ustawy podmiotem wystawiającym
gwarancje ma być prezes URE. Wydłużeniu uległ termin na wystawienie dokumentu – organ będzie mieć na to 30 dni. Gwarancja pocho-
dzenia jest wystawiana na okres 12 miesięcy, przy czym może stracić ważność wcześniej, jeśli zostanie przekazana odbiorcy końcowemu.
Rejestr gwarancji pochodzenia będzie prowadzony przez podmiot prowadzący giełdę towarową lub rynek regulowany.

Magdalena Pakosińska i Mateusz Wilczyński z Kancelarii Olesiński & Wspólnicy zanalizowali obowiązujące i proponowane zmiany
dotyczące systemu wsparcia zawarte w nowej ustawie OZE. – Już w latach 2007–2008 można było przewidzieć recesję na rynku zielonych
certyfikatów, biorąc pod uwagę zasady, na jakich oparty jest system – stwierdziła Pakosińska. Dodała, że powodem załamania cen jest wzrost
mocy wytwórczych OZE, związany z napływem zielonych certyfikatów. – Obecnie obserwujemy stagnację lub wręcz spadek zużycia ener-
gii elektrycznej w Polsce. A zasady zawarte w regulacjach nawiązują właśnie do użycia finalnego – skomentowała. Ostrzegła, że nawet je-
śli minister gospodarki podwyższy progi, nadal przez jakiś czas certyfikaty zakupione po niskiej cenie będą miały wpływ na rynek. – Cena
zielonych certyfikatów nigdy nie będzie wyższa od opłaty zastępczej. Opłata zastępcza nie jest bowiem karą. Podmiot może wybrać, czy do-
konuje zakupu zielonych certyfikatów, uiszcza opłatę zastępczą, czy też łączy obie te możliwości – wyjaśniała. 

Diane Lescot skupiła się na projekcie RE-DISS II, którego celem jest ujawnienie źródeł energii. – Chodzi o podanie udziału każdego
źródła energii w miksie. Jeśli ten skład nie zostanie podany, tracimy możliwość poinformowania klienta. W Polsce dostawcy nie przekazu-
ją takiej informacji swoim klientom, w związku z czym odbiorcy końcowi nie wiedzą, jaką dokładnie energię dostali tłumaczyła. Projekt
RE-DISS przedstawia wytyczne odnośnie interpretowania obowiązku związanego z ujawnieniem źródła pochodzenia energii elektrycznej.
Zgodnie z dyrektywą informacje muszą być przekazywane konsumentom w sposób wiarygodny. Lescot podkreśliła, że gwarancja pocho-
dzenia wygasa po 12 miesiącach. – Koncepcja wygaśnięcia jest bardzo ważna. Nie pozwala na to, by gwarancje nie zalegały i powoduje, że
rynek jest płynny. Pozwala to również na nadanie gwarancji odpowiedniej wartości – wyjaśniała i dodała: – Zielony certyfikat i gwarancja
to dwa osobne świadectwa – zielone certyfikaty powiązane są z systemem wsparcia, podczas gdy gwarancje służą do ujawniania źródła,
przekazania informacji, że ta MWh została wyprodukowana z odnawialnych źródeł.

Dyrektor działu polskiego w STX Services Grzegorz Biliński zaprezentował sytuację na rynkach zielonych certyfikatów i gwarancji po-
chodzenia z punktu widzenia wiodącej firmy brokerskiej. – W Polsce w ciągu 2 lat odnotowaliśmy wzrost energetyki wiatrowej o 130 proc.
Przy takim tempie wzrostu energetyka wiatrowa w najbliższej przyszłości dojdzie to takiej samej produkcji jak współspalanie, zwłaszcza że
jest ono nieopłacalne przy takich poziomach cenowych – skomentował. W sprawie gwarancji pochodzenia uznała, że w Polsce świadomość
społeczna nie pozwala dziś na docenienie jej w pełni, dlatego kierunek handlu będzie eksportowy. �

Systemy wsparcia OZE
20 czerwca odbył się Coroczny Kongres Handlu Gwarancjami Pochodzenia i Zielonymi Certyfikatami.
W wydarzeniu uczestniczyło ponad 80 uczestników z całej Europy. Kongres był odpowiedzią na sytuację
na rynku odnawialnych źródeł energii, jego celem było też przygotowanie uczestników na zmiany,
które zostaną wprowadzone najpierw w tzw. Małym Trójpaku, a następnie w Dużym Trójpaku
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Milionowa „Pięćsetka” trafi na rynek włoski, podobnie jak samochód o numerze 999.999,
który również pojedzie do Italii. Będzie to Fiat 500 w wersji 1,3 Multijet Sport, w ko-

lorze czerwonym „corsa”. Samochodem o numerze 1.000.001 jest uroczy kabriolet Fiat 500C
w wersji 1,2 Lounge w kolorze niebieskim, który trafi za naszą zachodnią granicę do klien-
ta z Niemiec.

Cieszący się bardzo dużą popularnością i sprzedawany w 87 krajach na całym świecie
– od Polski, przez Włochy, Brazylię, Afrykę Południową, po Japonię – Fiat 500 osiągnął tę
historyczną liczbę po 5 latach i 9 miesiącach od momentu pojawienia się na rynku. Dosko-
nałe wyniki sprzedaży potwierdza fakt, że model ten zdobył do tej pory 40 nagród na całym
świecie, w tym najbardziej prestiżową nagrodę w tej kolekcji: „Car of the Year 2008”.

JA

Milionowy Fiat 500 z Polski
Fiat 500 osiągnął magiczną liczbę miliona egzemplarzy wyprodukowanych w Polsce. 
Jubileuszowa „Pięćsetka” to wersja sportowa Abarth 500 w kolorze białym, 
wyposażona w silnik turbo o pojemności 1,4 l o mocy 135 KM

Wwydarzeniu wzięli udział kluczowi klienci i kontrahenci, pracownicy
firmy oraz goście honorowi: ambasador Danii w Polsce – Steen Hom-

mel oraz prezydent miasta Gniezna – Jacek Kowalski. Spotkanie rozpoczęło
się od uhonorowania firmy VELUX Medalem Milenijnym. Prezydent Gnie-
zna podziękował w ten sposób firmie za zasługi dla rozwoju miasta. Go-
ście mieli także okazję poznać historię rozwoju duńskiej firmy na terenie Pol-
ski oraz zwiedzić zmodernizowaną w zeszłym roku fabrykę okien i przyj-
rzeć się procesowi produkcji okien nowej generacji.

W ubiegłym roku VELUX zainwestował 200 mln zł w modernizację pro-
dukcji w Polsce, w tym dwóch fabryk w Gnieźnie. Była to przełomowa i jed-
nocześnie największa inwestycja w 23-letniej działalności firmy VELUX na
polskim rynku. W obu gnieźnieńskich zakładach firma zatrudnia 764 oso-
by. Jest cenionym i znaczącym pracodawcą w regionie.

JA

15 lat firmy VELUX w Gnieźnie
27 czerwca w fabryce okien VELUX w Gnieźnie odbyła się uroczystość 
związana z obchodami 15-lecia rozpoczęcia produkcji w Polsce

Jacek Kowalski (prezydent Gniezna), Steen Hommel
(ambasador Danii), Piotr Węglarz (dyrektor fabryki okuć
w Gnieźnie), Jerzy Pęczak (dyrektor fabryki okien w Gnieź-
nie) i Jacek Siwiński (dyrektor generalny VELUX Polska)

Zazwyczaj wyobrażamy sobie innowatorów i wynalazców, którzy wpadają na przełomowy pomysł, wy-
krzykują „Eureka!” i nagle mają w rękach patent wart setki milionów. Takie sytuacje zdarzają się nie-

zwykle rzadko i bardzo niewielu ludziom. Teorie świetnie opisują i porządkują przeszłość, ale niezbyt do-
brze sprawdzają się przy tworzeniu przyszłości. W rzeczywistości większość firm ogranicza się do prze-
kazania wiedzy i przećwiczenia jej z zespołem, zaś z tworzeniem innowacji każdy z nas zostaje już sam.

Autor jest trenerem prowadzącym warsztaty dla przedsiębiorców i menedżerów, konsultantem pomagającym
tworzyć innowacyjne produkty, kierował firmą wprowadzającą innowacyjne rozwiązania w obszarze b2b (bu-
siness–to–business). W każdej z tych ról miał styczność z innowacyjnymi produktami. W końcu zaczął do-
strzegać schematy i podobieństwa oraz porządkować dane, które pozwoliły mu stworzyć model tworzenia
innowacji, które łączą znane elementy w taki sposób, że powstaje nowy produkt. Książka Strategie 2w1 od-
powiada na potrzeby menedżerów i biznesmenów stojących przed zadaniem stworzenia innowacji.

Tomasz Szczęsny – założyciel 4 innowacyjnych firm. Trener Strategii Błękitnego Oceanu (INSEAD, Fran-
cja). Członek kapituły sędziowskiej Polish National Sales Awards. Uczestnik World Business Forum (Nowy
Jork). Absolwent Szkoły Głównej Handlowej. 

Strategia 2w1. 
Tworzenie innowacji nigdy nie było tak łatwe
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Wwydarzenie zaangażowali się już reprezentanci Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Gospodarki, Narodowego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Najwyższej Izby Kontroli, a także kluczowe podmioty branży odpadowej, w tym: Zakład

Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. w Szczecinie, Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Olsztynie, Zakład Wodociągów i Ka-
nalizacji WOD-KAN Sp. z o.o. w Bełchatowie, PPHU LECH Sp. z o.o. w Białymstoku, Krakowski Holding Komunalny SA i Grupa Oża-
rów SA. Wiedzą i doświadczeniem podzielą się z uczestnikami także przedstawiciele wiodących zagranicznych podmiotów działających
w sektorze WTE, m.in. UAB Fortum Heat Lietuva i GHSA (GH Intertech).

Wśród najważniejszych zagadnień omawianych podczas seminarium znajdą się: realizowane i planowane projekty dotyczące zago-
spodarowania odpadów oraz możliwości ich finansowania, aspekty ekologiczne towarzyszące procesom termicznego przekształcania od-
padów i ich wykorzystania, modele współpracy pomiędzy władzami samorządowymi, sektorem komunalnym i potencjalnymi inwestora-
mi, otoczenie regulacyjne inwestycji związanych z zagospodarowaniem odpadów, wytwarzaniem paliw alternatywnych oraz uwarunkowanie
ich wykorzystania do produkcji energii, rodzaje paliw alternatywnych i potencjał ich wykorzystania m.in. w branży energetycznej, ciepłow-
niczej i cementowej.

Do udziału w seminarium organizator zaprasza jednostki sektora publicznego, przedsiębiorstwa sektora komunalnego i zakłady za-
gospodarowania odpadów, producentów energii, cementownie, dostawców sprzętu oraz technologii, a także firmy doradcze i projektowo-
-inżynieryjne, inwestorów realizujących projekty budowy zakładów termicznego przekształcania odpadów, producentów i odbiorców pa-
liw alternatywnych oraz podmioty kontrolujące ich jakość, firmy z sektora budownictwa i wykonawców projektów.

www.cbepolska.pl/pl/energia-z-odpadow

Energia z odpadów
3 października 2013 roku w Warszawie odbędzie się międzynarodowe seminarium 
„Energia z odpadów. Inwestycje, paliwa, technologie”, którego organizatorem jest CBE Polska

IWIS 2013 odbędzie się pod patronatem honorowym prezydenta RP
Bronisława Komorowskiego, a partnerami strategicznymi wydarzenia

są: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Urząd Mar-
szałkowski Województwa Mazowieckiego. Patronatem merytorycznym
objęły wystawę: Polska Akademia Nauk, Polska Agencja Rozwoju Przed-
siębiorczości, Polska Izba Rzeczników Patentowych.

IWIS to jedyna w Polsce impreza o tematyce innowacyjno-wyna-
lazczej, która ma charakter międzynarodowy. W poprzednich edycjach
gośćmi wystawy byli wynalazcy z ponad 20 krajów, w tym z: Arabii Sau-
dyjskiej, Bośni i Hercegowiny, Chorwacji, Iranu, Kanady, Korei, Ma-
lezji, Rosji, Rumunii, Słowenii, Tajwanu, Ukrainy i Węgier. Dzięki pro-
fesjonalizmowi Stowarzyszenia, Urzędu Patentowego RP i Politech-
niki Warszawskiej, a także wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego Wystawa IWIS 2012 była jedną z większych tego rodzaju wy-
staw w Europie Środkowo-Wschodniej. Wystawcy zaprezentowali pra-
wie 400 wynalazków stanowiących przegląd osiągnięć technicznych, czę-
ściowo już wykorzystywanych w praktyce, ale w dużej mierze dopiero
oczekujących na wdrożenie.

Podstawowe cele imprezy to prezentacja dorobku naukowego pol-
skich naukowców i wynalazców na tle światowych rozwiązań, umoż-
liwienie wynalazcom nawiązania kontaktów z potencjalnymi inwesto-
rami, zapoznanie opinii publicznej z dokonaniami Polski w dziedzinie
wynalazczości, a poprzez popularyzację w mediach – kształtowanie po-
zytywnego wizerunku polskiej nauki oraz kreowanie innowacyjnych po-
staw, zwłaszcza wśród młodzieży.

W wystawie swoje osiągnięcia zaprezentować mogą placówki na-
ukowo-badawcze, wyższe uczelnie, przedsiębiorstwa innowacyjne i in-
dywidualni wynalazcy. Organizatorzy zapraszają także przedstawicieli
instytucji finansowych zainteresowanych inwestycjami w nowoczesne
produkty i technologie.

www.polskiewynalazki.pl/iwis-2013

Wysyp wynalazków na PW
Tegoroczna VII Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków, organizowana przez 
Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów wraz z Urzędem Patentowym RP 
i Politechniką Warszawską, odbędzie się w dniach 8–10 października 2013 roku w gmachu 
głównym Politechniki Warszawskiej
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Tegoroczny VIP CROSS, czyli zmagania gwiazd na torze
off-roadowym i odcinku na czas, odbył się już po raz 6.,

a przy tym już po raz 3. gwiazdy jeździły samochodami mar-
ki Mercedes Benz. Tym razem w Dzień Matki popularni ak-
torzy, dziennikarze i wokaliści stawili się na torze Drive Posi-
tion, który mieści się w Warszawie przy ul. Żwirki i Wigury 2B,
gdzie rywalizowali w ekstremalnej jeździe samochodami te-
renowymi, pokonując rowy z wodą, błotne koleiny, ostre za-
kręty, trawersy, strome zjazdy i podjazdy na wąskiej leśnej tra-
sie. Po każdej konkurencji zawodnicy otrzymywali punkty, je-
śli zaś nie pokonali przeszkody na trasie albo przewrócili pa-

chołek na „czasówce” otrzymywali punkty karne, które potem były odliczanie od klasyfikacji generalnej. 
W tym roku w zabawie udział wzięli: Ewa Kasprzyk, Cezary Żak, Bartosz Obuchowicz, Marta Kielczyk,

Radek Masłowski, Anna Cieślak, Karol Strasburger, Jacek Żakowski, Julia Pietrucha, Ian Dow, Jacek Ro-
zenek, Kalina Ben Sira, Bogdan Kalus, Aleksandra Szwed, Antoni Pawlicki, Maria Stefańska, Beata Kaw-
ka, Mirosław Wdzięczkowski i Jan Ciszecki. Ostatecznie triumfowali: Cezary Żak i Karol Strasburger
(1. miejsce), Marta Kielczyk i Radosław Masłowski (2.) oraz Bartosz Obuchowicz (3.). Honorowy patro-
nat nad imprezą objął Polski Związek Motorowy.

HG

Ekstremalnie na czterech kółkach

Zwycięzcy zawodów

Początek trasy

Fot. TOMASZ MALCZYK

IVedycja Kongresu Regionów odbyła się w dniach 11–13 czerwca pod pa-
tronatem honorowym prezydenta Bronisława Komorowskiego, który

w liście do uczestników i organizatorów kongresu podkreślił, że współdziała-
nie między strukturami władzy, w tym władzy lokalnej, buduje klimat zaufa-
nia niezbędny do rozwoju społeczeństwa i gospodarki. „To właśnie liderzy po-
winni dawać świadectwo, że warto współpracować, warto być razem, zwłasz-
cza w trudnych czasach” – napisał i wyraził nadzieję, że spotkanie nie tylko sta-
nie się okazją do wypracowania ciekawych pomysłów w środowisku samo-
rządowców, ale przyczyni się do rozwijania dialogu na styku samorząd – par-
lament – rząd.

Potrzeba współdziałania w pracy na rozwój regionów doskonale oddawała
ideę zawartą w haśle tegorocznego kongresu: „Samodzielność a efektywność. Sa-
morząd jako wspólnota mieszkańców”. Okazji do rozmów oraz wymiany do-
świadczeń i pomysłów na rozwiązanie napotykanych problemów nie brakowa-
ło. Organizatorzy

przygotowali przy wsparciu merytorycznym Związku Powiatów Polskich, Związ-
ku Miast Polskich oraz Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej 5 sesji plenarnych
i 56 paneli dyskusyjnych. Debatowano m.in. o barierach i szansach rozwoju miast,
o cechach idealnego przywódcy na szczeblu samorządowym i roli relacji między
władzami lokalnymi a innymi instytucjami, wyzwaniach strategicznego rozwoju
JST i wadze partnerstwa ze środowiskiem biznesu, a także możliwościach two-
rzenia wszechstronnych warunków dla rozwoju w świetle nowej perspektywy fi-
nansowej Unii Europejskiej i zjawisku tożsamości lokalnej oraz potrzebie inte-
gracji społeczności lokalnych.

Oprócz ożywionych dyskusji wiele emocji wzbudziły ceremonie wręczenia na-
gród w 7 rankingach samorządowych, w których uhonorowano 157 prezyden-
tów, burmistrzów, starostów oraz wójtów. Atrakcją wieczornych bankietów były
również występy muzyczne zespołów Lady Pank i Drugi Tydzień. �

Wspólna praca na rzecz 
rozwoju regionów
W czerwcu po raz czwarty przedsiębiorcy, inwestorzy i przedstawiciele otoczenia 
biznesu spotkali się z reprezentantami jednostek samorządu terytorialnego, aby przy 
okazji ogólnopolskiego Kongresu Regionów w Świdnicy zwrócić uwagę na istotne 
problemy rozwojowe na szczeblu regionalnym

Zwycięzcy rankingów samorządowych otrzymali
statuetki oraz dyplomy

Laureaci

Fakty 9
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Konkurs organizowany przez Centralne Biuro
Certyfikacji Krajowej ma na celu nagrodzenie

instytucji edukacyjnych spełniających najwyższe stan-
dardy w zakresie oferowanych programów na-
uczania i opieki oraz ich realizacji w atmosferze przy-
jaznej i otwartej na potrzeby podopiecznych,
uczniów i studentów. Nadrzędnym celem konkur-
su jest wskazanie i promocja państwowych i pry-
watnych placówek, w których poziom opieki i kształ-
cenia przekracza ogólnie przyjęte standardy.

Tegoroczna edycja konkursu została ogłoszona w następujących kategoriach: Żłobek Roku, Przedszkole Roku, Szkoła Podstawowa Roku,
Gimnazjum Roku, Liceum Roku, Technikum Roku, Uczelnia Wyższa Roku oraz Szkoła Językowa Roku 2013. Placówki oświatowe nomi-
nowane do tytułu zostaną zweryfikowane i ocenione przez niezależną kapitułę konkursu z uwzględnieniem takich aspektów ich działalno-
ści, jak: jakość kształcenia – mierzalna wynikami uczniów i absolwentów, bogactwo i różnorodność oferty programowej, doświadczenie
i kompetencje kadry dydaktycznej, poziom merytoryczny i dydaktyczny realizowanych autorskich programów edukacyjnych, prestiż oraz dy-
namika rozwoju, warunki i wyposażenie placówki sprzyjające nauce i opiece oraz adekwatność oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy.

Laureatów konkursu poznamy podczas uroczystej gali finałowej zaplanowanej na wrzesień bieżącego roku.

www.certyfikacjakrajowa.org.pl

Najlepsze Placówki Oświatowe 2013
Jesienią poznamy laureatów konkursu Placówka Oświatowa Roku 2013 w ośmiu kategoriach, 
obejmujących wszystkie poziomy kształcenia w Polsce – począwszy od żłobków, poprzez 
szkoły średnie, na uczelniach wyższych i szkołach językowych skończywszy

BPC to grupa firm konsultingowych, która kieruje usługi doradcze
do przedsiębiorstw sektora MSP i korporacyjnego oraz wspiera za-

rządy i kadrę decyzyjną przedsiębiorstw w procesach wyboru zaawan-
sowanych rozwiązań informatycznych. Spotkania z cyklu „Synergia Sys-
temów IT: ERP+MES+SCADA” koncentrują się wokół zagadnień
związanych z informatyzacją przedsiębiorstw produkcyjnych. W latach
2013–2014 BPC przeszkoliła ponad 5 tys. przedsiębiorców. W okresie
2012 rok – I połowa 2013 roku uczestnikom zaprezentowano około
25 klas systemów, m.in. moduły produkcyjne systemów ERP, systemy
klas APS, MES, SCADA, PLM, WMS, CMMS, RFID, CAD/CAM.
Rozwiązania prezentowali producenci i dostawcy rozwiązań IT stosownie
do profilu odbiorców (branża i wielkość przedsiębiorstw) i ich potrzeb
inwestycyjnych.

W ramach programu edukacyjnego BPC przedsiębiorcy sektora MSP mogą bezpłatnie uczestniczyć w prezentacjach systemów wspie-
rających zarządzanie całym przedsiębiorstwem oraz obszarem produkcyjnym. Spotkania to forum wymiany doświadczeń nie tylko pomiędzy
dostawcami a przedsiębiorcami, lecz także możliwość nawiązania branżowych relacji. Spotkania edukacyjne mają formę konferencji, pod-
czas których przedsiębiorcy mogą poznać funkcjonalności wielu rozwiązań. Inną formą spotkań organizowanych przez BPC są warsztaty
lub roadshows. Przedsiębiorcy, którzy poszukiwali rozwiązań, mogli poznać wybrane systemy od strony praktycznej – prześledzić ich dzia-
łanie w innych przedsiębiorstwach bądź przetestować wybrane funkcjonalności. Kolejne spotkania z cyklu „Synergia Systemów IT:
ERP+MES+SCADA” odbędą się we wrześniu bieżącego roku. BPC zaprezentuje ponad 150 rozwiązań dedykowanych polskim przed-
siębiorstwom.

www.synergia-it.pl

Plany inwestycyjne uczestników 
Synergii Systemów IT
BPC przeanalizowało plany inwestycyjne w obszarze IT ponad 300 przedsiębiorstw 
produkcyjnych, których reprezentanci uczestniczyli w spotkaniach cyklu „Synergia Systemów IT:
ERP+MES+SCADA” zorganizowannych w okresie: 2012 rok – I połowa 2013 roku. 
Badaniem objęto kadrę decyzyjną przedsiębiorstw i kierowników pionów merytorycznych 
(70 proc.) oraz osoby nadzorujące IT w przedsiębiorstwach (30 proc.)
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Misją Lean Enterprise Institute Polska (LEI Polska) jest zwiększanie
efektywności i konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez trans-

fer wiedzy oraz rozwój praktycznych umiejętności z zakresu Lean Ma-
nagement. Jednym ze sposobów jej wypełniania jest coroczna Mię-
dzynarodowa Konferencja Lean Management. Dzięki obecności
największych światowych autorytetów konferencja stanowi ważne eu-
ropejskie forum wymiany wiedzy i doświadczeń z zakresu Lean Ma-
nagement i okazję do poznania najlepszych praktyk oraz zdobycia naj-
nowszej wiedzy i nawiązania cennych kontaktów biznesowych.

W tegorocznej edycji zorganizowanej w Centrum Kongresowym
Hotelu Haston we Wrocławiu wzięło udział ponad 370 osób – przed-
stawicieli branży produkcyjnej i usługowej, w tym przede wszystkim
wyższej kadry zarządzającej. Gośćmi specjalnymi było aż 6 wybitnych,
światowej klasy praktyków i ekspertów: Arthur Byrne – „człowiek-le-
genda”, który w ciągu ostatnich 30 lat, piastując najwyższe stanowi-
ska zarządcze, przeprowadził transformację Lean w ponad 30 przed-
siębiorstwach w 14 krajach, James K. Franz – współzałożyciel Toyo-
ta WayAcademy, praktyk z ponad 25-letnim doświadczeniem w zakresie
Lean w branży produkcyjnej, Drew Locher – doświadczony trener Lean,
który od lat współpracuje z przedsiębiorstwami usługowymi i pro-
dukcyjnymi, autor doskonałych książek o tematyce Lean, Mike Orzen
– jeden z niewielu na świecie wybitnych specjalistów z dziedziny Lean
IT, wykładowca The Shingo Prize oraz LEI USA, współautor książki
„LeanIT”, Kevin von Grabe – wiceprezes Lean Deployment w firmie
LeanCor, która obsługuje od strony logistyki wielu klientów w USA,
ekspert w zakresie zaopatrzenia, gospodarki materiałowej, transpor-
tu i usług logistycznych, współautor książki „Building a Lean Fulfill-
mentStream”, Chris Honda – dyrektor Caterpillar Luxembourg, od-
powiedzialny za System Produkcyjny Caterpillar w Europie, który swo-
je wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu Lean zdobywał pracując
w Dow Chemical Company, Suzuki i General Motors.

Pierwszego dnia konferencji odbyły się sesje plenarne – ogólna
i dwie równoległe sesje specjalistyczne – pierwsza dedykowana produkcji,
druga dla firm usługowych i finansowych. Odbyło się 6 równoległych
seminariów, wśród których dwa były skierowane do przedstawicieli najwyższej kadrze zarządzającej. Prelegenci odpowiadali na wiele klu-
czowych pytań, m.in. jak zrewolucjonizować firmę dzięki Lean Management i jakich rezultatów tej rewolucji oczekiwać, czy lepiej skiero-
wać główne wysiłki na rozwiązywanie problemów, czy na eliminowanie marnotrawstwa, jak budować strumień zaopatrzenia zgodnie z za-
sadami Lean, jak doskonalić procesy natury usługowej i biurowej dzięki Lean, na czym polega podejście Lean IT. Wszyscy uczestnicy otrzy-
mali od LEI Polska książkę autorstwa Arthura Byrne’a „Jak zrewolucjonizować firmę dzięki Lean Management”, której polska premiera
miała miejsce właśnie podczas konferencji. Uczestnicy mieli również okazję do rozmowy z autorem i otrzymania autografu z dedykacją.
Publikacja została uznana za najważniejszą książkę o zarządzaniu wydaną w 2013 roku. 

Drugiego dnia konferencji po przedpołudniowych seminariach odbyła się sesja studiów przypadków. Swoimi doświadczeniami podzielili
się przedstawiciele Caterpillar, Bosch and Siemens Home Appliances Group, Esselte Polska, Eaton Automotive Systems, Nidec Motors
& Actuators (Poland), GM Powertrain Poland (dawniej ISUZU Motors Polska), WABCO, ING Bank Śląski, Euro Bank, Bank BPH Gru-
pa GE Capital.

Zgodnie z tradycją, trzeciego opcjonalnego dnia konferencji istniała możliwość wyboru między uczestnictwem w jednym z czterech ca-
łodniowych warsztatów a wycieczką do firm znanych z wdrożenia filozofii szczupłości. W tym roku organizatorzy proponowali wizyty
w fabrykach: Toyota Motor Manufacturing Poland w Wałbrzychu, Electrolux w Świdnicy oraz General Motors Manufacturing Poland
w Gliwicach. Wśród ośmiogodzinnych warsztatów prowadzonych przez zagranicznych gości znalazły się: dedykowany prezesom i dyrek-
torom warsztat „Przywództwo wg Lean” prowadzony przez Jamesa Franza, spotkanie pt. „Budowanie strumienia zaopatrzenia zgodnie
z zasadami Lean” dedykowane produkcji, które poprowadził Kevin von Grabe, oraz propozycje dla firm usługowych: „System zarządza-
nia wizualnego dla poprawy procesów usługowych”, który został przeprowadzony przez Drew Lochera na terenie firmy KRUK SA, i au-
torski warsztat Mike’a Orzena – „IT w przedsiębiorstwie zorganizowanym wg zasad Lean”.

Renomę konferencji potwierdza przyznane jej przez Business Centre Club i European Economic and Social Committee prestiżowego
wyróżnienia – Medalu Europejskiego dla Usługi 2013 Roku. Kolejna okazja do wzięcia udziału w tym cenionym wydarzeniu z udziałem
światowej klasy ekspertów nadarzy się w dniach 10–12 czerwca 2014 roku we Wrocławiu. Na ten termin zaplanowano XIV Międzynaro-
dową Konferencję Lean Management. �

Trzy dni z Lean Management
Trzy dni inspirujących seminariów, praktycznych warsztatów i wymiany doświadczeń z najlepszymi
na świecie praktykami i ekspertami z dziedziny szczupłego zarządzania – tak można podsumować
XIII Międzynarodową Konferencję Lean Management, która odbyła się 11–13 czerwca we Wrocławiu

Prof. Tomasz Koch, prezes Lean Enterprise Institute Polska

Uczestnicy seminarium
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Małgorzata Bydlińska-Dradrach oraz Maciej Skrzyszewski z firmy Procom System SA przy-
bliżyli uczestnikom funkcjonowanie systemu OPTELON, który umożliwia ocenę strat

i kosztów rozruchowych elektrowni, wykorzystując informacje uzyskiwane w czasie rzeczywistym
oraz dane historyczne. Eksperci Procom System wyliczyli, że dzięki kontroli strat rozrucho-
wych w Elektrowni Opole możliwa jest łączna oszczędność około miliona złotych rocznie. Dru-
gi system proponowany przez firmę – MESKAN – został wdrożony w Elektrociepłowni Wro-
cław. Umożliwia on przeprowadzenie zaawansowanej walidacji danych (rachunku wyrów-
nawczego), ocenę energetycznej pracy bloków oraz kotłów wodnych, a także diagnostykę ener-
getyczną maszyn i urządzeń. Według ekspertów wdrożenie specjalistycznych systemów
umożliwiających optymalne prowadzenie produkcji pod kątem kosztowym jest możliwe dzię-
ki utrzymaniu obiektu w dobrym stanie technicznym, wspomaganiu planowania produkcji
i kosztów wytwarzania rozruchu bloku, unikaniu awarii oraz ich szybkiemu wykryciu, a także zmniejszeniu energochłonności procesu.

Wojciech Taras i Sebastian Plamowski – przedstawiciele Emerson Process Management Power and Water Solutions – zaprezentowa-
li system optymalizacji gospodarki paliwem węglowym CHOPPER. W najprostszej wersji rozwiązanie polega na dostosowaniu rodzaju pa-
liwa węglowego do bieżących potrzeb technologicznych z wykorzystaniem harmonogramowania i wizualizacji pracy układów nawęglania.
W okresie zmniejszonego zapotrzebowania na energię używane jest paliwo o niższej kaloryczności, a w okresie zwiększonego popytu o wyż-
szej kaloryczności. Eksperci podkreślili, że dla jednego bloku 200 MW redukcja kosztów paliwa o 1 proc. (poprzez wprowadzenie do uży-
cia 10 proc. tańszego węgla) oznacza zmniejszenie kosztów produkcji energii o 1 mln zł rocznie. Z kolei sczegółowo omówiona optymali-
zacja technologiczna pracy układów nawęglania poprzez wprowadzenie systemów SmartProcess umożliwia dalsze podniesienie efektyw-
ności elektrowni.

Ponieważ koszty zakupu paliw stanowią 60–80 proc. kosztów eksploatacyjnych elektrowni, może się wydawać, że kluczowe oszczęd-
ności wynikają z wyboru tańszego węgla. Nie należy jednak zapominać, że prawdziwą ceną węgla są również dodatkowe koszty wynikają-
ce z wpływu na pracę elektrowni, które muszą być oszacowane. Profesor Rybak zwrócił uwagę na fakt, że w niektórych przypadkach mogą
one przewyższać oszczędności z tytułu kupna tańszego węgla, gdyż jego jakość wpływa właściwie na każdy element elektrowni. Sukces zwią-
zany z przestawieniem elektrowni na tańszy węgiel zależy od wielu czynników, m.in. od stopnia wykorzystania jednostki, od jej elastyczno-
ści (uwzględnionej w konstrukcji) oraz od zakresu, w jakim można zmodyfikować warunki eksploatacyjne, a także od tego, jak daleko wła-
ściwości tańszego węgla (o niższej jakości) odbiegają od wymaganej specyfikacji węgla.

Kamil Szkup, CBE Polska

Efektywne i ekonomiczne wytwarzanie
energii z paliw węglowych
18 lipca w Krakowie odbyły się warsztaty „Optymalizacja doboru paliw węglowych na potrzeby 
wytwarzania energii”, zorganizowane przez CBE Polska we współpracy z prof. Wiesławem 
Rybakiem – kierownikiem Zakładu Inżynierii i Technologii Energetycznych Politechniki Wrocławskiej.
Jako partnerzy technologiczni merytorycznie zaangażowały się też firmy Procom System SA 
oraz Emerson Process Management Sp. z o.o.

Uczestnicy warsztatów

Krok ten pozwoli na jeszcze większe zróżnicowanie oferty produktowej i jej precy-
zyjne dopasowanie do potrzeb klientów. W ten sposób OKNOPLAST zwiększy

swój udział w rynku, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Firma OKNOPLAST zamknęła
rok 2012 z obrotem w wysokości 382 mln zł i 12-proc. wzrostem sprzedaży. Duży, bo
aż 60-proc., udział w jej strukturze ma eksport. Obecnie spółka prowadzi działalność
na 10 europejskich rynkach: Austrii, Czech, Francji, Niemiec, Polski, Słowacji, Słowe-
nii, Szwajcarii, Włoch i Węgier. W ciągu ostatnich 12 miesięcy OKNOPLAST otwo-
rzył w tych krajach 300 partnerskich salonów sprzedaży i tym samym rozbudował ich
sieć do 1520.

– Zainteresowanie naszymi produktami z roku na rok systematycznie rośnie, dla-
tego aby mu sprostać, zdecydowaliśmy się na stworzenie Grupy OKNOPLAST. Taka
struktura umożliwia specjalizację produkcji i zaspokojenie różnych segmentów rynku
– mówi Mikołaj Placek, prezes zarządu OKNOPLAST. Grupa prognozuje osiągnąć
w bieżącym roku obrót w wysokości ponad 450 mln zł i zwiększyć zatrudnienie do 1200
osób.

JA

Powstała Grupa OKNOPLAST
Firma OKNOPLAST od lat należy do ścisłej czołówki producentów okien w Europie. Przedsiębiorstwo
utworzyło właśnie Grupę, w skład której wchodzą trzy firmy: OKNOPLAST, WnD oraz Aluhaus

Siedziba Grupy OKNOPLAST w Ochmanowie

Fot. MATERIAŁY PRASOWE
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Na świecie klastry rozwijają się już od dobrych kilku de-
kad. W Polsce ich znaczenie dostrzeżono stosunko-

wo niedawno. Duża liczba współpracujących podmiotów
pozwala zdobywać nowe rynki, poszerzać ofertę, kumu-
lować potencjał. Klastry są we współczesnej gospodarce
najważniejszymi ośrodkami wiedzy, innowacji, inteligent-
nego rozwoju firm i regionów, jednak klastering w Polsce
napotyka na coraz poważniejsze bariery: od finansowych
po administracyjne. Kongres, który odbył się 3 czerwca
w Sejmie, zgromadził przedstawicieli zarówno najwięk-
szych krajowych klastrów, jak i mniejszych, które dopie-
ro się rozwijają. Zorganizowany w Sejmie Kongres zgro-
madził około 300 osób – przedstawicieli klastrów, przed-
siębiorców, ludzi nauki oraz przedstawicieli administra-
cji państwowej.

I Kongres Klastrów był współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego Program Operacyjny Rozwój Polski
Wschodniej.

W przyszłości mają być wspierane klastry, które będą
wzmacniać wybrane krajowe specjalizacje. – Rozwiązania
są różne, na tę chwilę najmocniej forsowanym jest selek-
cja kluczowych klastrów, wpisujących się w specyfikacje
określone na poziomie centralnym. Specyfikacje te muszą
jednak najpierw powstać, a dopiero wtedy będzie możli-
we określenie sposobów finansowania klastrów – tłuma-
czyła Bożena Lublińska-Kasprzak, prezes Polskiej Agen-
cji Rozwoju Przedsiębiorczości – instytucji odpowiedzial-
nej za wdrażanie polityki klastrowej. – Bardzo chcemy stan-
daryzacji klastrów – mówił natomiast Tomasz Kozłowski,
koordynator Wschodniego Klastra Budowlanego, Klastra
Marek Turystycznych Polski Wschodniej i Klastra Insty-
tucji Otoczenia Biznesu. – Na Podlasiu specjalizacją są Zie-
lone Technologie. Jednak urzędy marszałkowskie nie za-
wsze trafnie wyłaniają specjalizacje, które trzeba wspierać.
To sygnał, żeby dokładnie przyjrzeć się temu tematowi. My
klastrowicze wiemy, jakie są potrzeby. Dlatego chcemy roz-
mawiać. Dzięki temu jest szansa, że programy regional-
ne będą szyte na miarę i przedsiębiorcy rzeczywiście z nich
skorzystają – tłumaczył.

Eksperci podkreślali, że sytuacja polskich klastrów bar-
dzo różni się od tej, jaka panuje w Unii Europejskiej. – Nam
nie chodzi o pieniądze na działalność przedsiębiorstw. Wy-
starczy, abyśmy otrzymali finansowanie na prowadzenie
biur: jedną osobę, która będzie odbierać telefony, e-maile
i prowadzić w imieniu klastra najważniejsze kwestie – prze-
konywał prezes Związku Pracodawców Klastry Polskie
Krzysztof Krystowski. Dziś klaster nie ma szans na pie-
niądze, jeśli nie przedstawi projektu. Bez projektu nie otrzy-
muje żadnego dofinansowania. – Jeżeli nie będziemy mie-
li na początek działalności, nie będziemy mieli na nic. Mó-
wimy tu o pieniądzach śmiesznych dla państwa, ale bar-
dzo ważnych dla przedsiębiorców – przekonywał. Uczest-
nicy Kongresu zwracali też uwagę na zbyt zawiłe proce-
dury biurokratyczne. – To jedna z największych barier – mó-
wił Andrzej Spychalski z Klastra Spożywczego. �

I Kongres Klastrów Polskich w Sejmie
Pierwszy Kongres Klastrów był okazją do wymiany opinii na temat najważniejszych problemów
związanych z funkcjonowaniem tych podmiotów w Polsce. Spotkanie zostało zainicjowane 
przez Zespół parlamentarny ds. polityki klastrowej, Związek Pracodawców Klastry Polskie 
i Klaster Instytucji Otoczenia Biznesu

Tomasz Kozłowski, koordynator Klastra Instytucji Otoczenia Biznesu,
współorganizator Kongresu

Przemówienie Włodzimierza Brodiuka – starosty ostródzkiego

Uczestnicy Kongresu



Celem ogólnopolskiego przedsięwzięcia BCC o charakte-
rze niekomercyjnym, organizowanego przy wsparciu Mi-
nisterstwa Spraw Zagranicznych i objętego patronatem ho-
norowym Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Spo-

łecznego z siedzibą w Brukseli, jest pobudzenie u krajowych przed-
siębiorców zainteresowania wielomilionowym rynkiem Unii Euro-
pejskiej, jego standardami i przepisami obowiązującymi w Unii oraz
wzrost świadomości konsumentów i przedsiębiorców z krajów unij-
nych produktami i usługami wyróżnionymi Medalem Europejskim.
Business Centre Club od lat wyróżnia i promuje wyroby oraz usłu-
gi oferowane przez firmy działające na terenie Polski, które najpeł-

niej odpowiadają standardom europejskim, niezależnie od repre-
zentowanej branży. Tę różnorodność laureatów podkreślał prezes BCC
Marek Goliszewski, gratulując zdobywcom Medali Europejskich.
–  Ocenialiśmy jakość tych produktów i sprzedaż za granicą. Wypa-
da się cieszyć, że wchodzimy na rynki coraz szerzej. Mimo kryzysu,
mimo spowolnienia gospodarczego polscy przedsiębiorcy potrafią i
sprzedają polski towar za granicą i to jest przykład dla innych. Niech
się tym chwalą, niech to będzie narzędzie promocyjno-reklamowe –
mówił, przemawiając do uczestników uroczystości finałowej. 

W tym roku Medale Europejski przyznano kolejnej grupie firm
oferujących wyroby i usługi zgodne z międzynarodowymi standar-
dami przyjętymi w Unii, które stanowią wzorowe przykłady jakości
i metod jej skutecznego wypracowywania. Zwycięskie podmioty nie
tylko posiadają odpowiednie certyfikaty, licencje i patenty, lecz tak-
że wykazują się wyraźną dynamiką rozwoju. Laureaci odebrali wy-
różnienia przyznane im w XXIV edycji programu podczas uroczy-
stości finałowej, która miała miejsce 5 czerwca na Stadionie Naro-
dowym. Gospodarzami tegorocznego finału byli: prezes BCC Ma-
rek Goliszewski, przewodniczący Rady Głównej BCC Maciej Gre-
lowski, członek Rady Organizatorów BCC Leon Komornicki, prze-
wodnicząca Komisji Weryfikacyjnej Grażyna Majcher-Magdziak i wi-
ceprezes PL.2012+ Andrzej Bogucki.

Oprócz przedstawicieli BCC i 162 laureatów Medalu Europej-
skiego w ceremonii wzięli udział członkowie Europejskiego Komite-
tu Ekonomiczno-Społecznego, a także twórcy i aktorzy filmu „Układ
zamknięty” nagrodzeni honorowymi Medalami Europejskimi, tra-
dycyjnie przyznawanymi osobom spoza środowiska biznesu, które
promują idee przyświecające inicjatorom Medalu: reżyser Ryszard Bu-
gajski, scenarzyści Mirosław Piepka i Michał Pruski, producentka Olga
Bieniek oraz aktorzy: Janusz Gajos, Kazimierz Kaczor, Magdalena
Kumorek, Maria Mamona, Beata Ścibakówna. – Film „Układ za-
mknięty” wywołał wreszcie publiczne zainteresowanie wymiarem spra-
wiedliwości, który często jest wymiarem niesprawiedliwości, zwrócił
uwagę ministrów, także prezydenta i premiera. Zatem to bardzo waż-
ne narzędzie budowania normalnych stosunków, normalnych rela-
cji na styku władzy i biznesu – uzasadniał tegoroczny werdykt pre-
zes BCC.

Podczas uroczystości, którą poprowadził wiceprezes BCC Zbi-
gniew Żurek, pełniący jednocześnie funkcję sekretarza Prezydium Trój-
stronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych, głos zabrali zarówno
organizatorzy przedsięwzięcia, jak i uhonorowani artyści. Przeczy-
tano również list Henri’ego Malosse’a, w którym przewodniczący Eu-
ropejskiego Komitetu Europejsko-Społecznego skierował słowo do
laureatów XXIV edycji Medalu Europejskiego. �

Medalowe przykłady
162 Medale Europejskie przyznano w tym roku firmom oferującym wyroby 
i usługi, których jakość nie odbiega od międzynarodowych standardów

MEDAL EUROPEJSKI

Mazowiecka Agencja
Handlowa Społem Sp. z o.o.
została uhonorowana przez
BCC Medalem Europejskim
w dniu 5 czerwca 2013 roku.
Jest to już drugie wyróżnie-
nie firmy, a tym samym
uznanie jej działań w zakre-
sie reklamy marki „Społem”.

Mazowiecką Agencję
Handlową tworzą spółdziel-
nie z Warszawy i Mazowsza,
a zarządza Spółką od 1996
roku Jadwiga Wójtowicz-
Garwoła. Wypracowany przez
lata styl i formuła prowadzenia Spółki przyniosła jej właścicielom wy-
mierne korzyści tj. ponad 11 mln złotych zysku i prestiż w gronie sil-
nej konkurencji na rynku handlu detalicznego.

Mazowiecka Agencja Handlowa „Społem” Sp. z o. o.
ul. Grażyny 13/15 lok. 102, 02-548 Warszawa

tel. (22) 845 13 38, fax (22) 845 26 95
biuro@mahspolem.com.pl

www.mahwarszawa.pl

Prezes Zarządu Jadwiga Wójtowicz-Garwoła
odbiera Medal Europejski XXIV edycji

Fot. ARCHIWUM ORGANIZATORA (2)



Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach regularnie oce-
nia działalność i projakościowe zaangażowanie śląskich firm
i instytucji, honorując najaktywniejsze i najefektywniejsze
z nich nagrodami adekwatnymi do osiągnięć. Najlepiej słu-

żą temu dwie inicjatywy izby: Śląska Nagroda Jakości oraz program
„Stawiamy na Jakość”.

Zadaniem Śląskiej Nagrody Jakości jest upowszechnianie w re-
gionie nowoczesnych koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem zgod-
nych z założeniami Total Quality Management, popularyzacja pro-
jakościowego sposobu myślenia oraz promocja śląskich przedsię-
biorstw i organizacji osiągających szczególne wyniki w sferze za-
rządzania i utrwalania postaw projakościowych. O przyznanie na-
grody ubiegają się nie tylko przedsiębiorstwa, lecz także instytucje
publiczne, placówki służby zdrowia oraz jednostki edukacyjne, któ-
re mają szansę na zwycięstwo w jednej z trzech kategorii: prakty-
ka, nauka lub promocja, przy czym regulamin przewiduje nagro-
dy zespołowe, nagrody dla menedżera oraz dla pełnomocnika sys-
temu zarządzania. Kapituła konkursu pod przewodnictwem prezesa
RIG w Katowicach Tadeusza Donocika sprawdza potencjał orga-
nizacji i ocenia dotychczasowe postępy w realizacji praktyk proja-
kościowych, co pozwala przeprowadzić przy okazji uczestnictwa
w konkursie pogłębioną samoocenę, która na dalszym etapie jest
weryfikowana przez ekspertów i udokumentowana w raporcie
końcowym.

Innym narzędziem oceny i doskonalenia projakościowych prak-
tyk jest program „Stawiamy na Jakość” i przyznawany najlepszym
certyfikat, który potwierdza stosowanie systemu ISO oraz dbałość
o jakość usług i produktów oraz standardów zarządzania. Przyzna-
wany certyfikat jest wyraźnym sygnałem, że dana firma lub instytu-
cja spełnia najwyższe standardy, a zarazem pomaga wzmocnić wi-
zerunek w oczach klientów i kontrahentów. W wyniku oceny ekspertów
wyłaniani są laureaci, którzy najskuteczniej dbają o jakość w firmie,
edukacji, urzędzie, budownictwie.

Wręczenie Śląskich Nagród Jakości w ramach XV edycji konkursu
oraz certyfikatów „Stawiamy na Jakość” w III edycji programu od-
było się 20 maja w chorzowskim hotelu Arsenal Palace, podczas uro-

czystości zorganizowanej przy okazji Święta Europy. Galę uświetnił
koncert standardów muzyki amerykańskiej oraz polskiej w aranża-
cjach zespołu jazzowego „Buttercup”. �

Jakość po śląsku
20 maja Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach uroczyście podsumowała 
XV edycję konkursu Śląska Nagroda Jakości i III edycję programu „Stawiamy 
na Jakość”, wręczając wyróżnienia tym podmiotom, które reprezentują najwyższy 
poziom, a tym samym kształtują pozytywną markę regionu

ŚLĄSKA NAGRODA JAKOŚCI

Zespół Szkół Technicznych im. Stanisława Staszica w Rybniku to największa
w województwie śląskim szkoła ponadgimnazjalna. Aktualnie w skład Zespołu Szkół
wchodzą: Technikum nr 1, Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1, Szkoła Policealna nr 1,
Technikum Uzupełniające dla Dorosłych nr 1, Szkoła Policealna dla Dorosłych nr 1.

Od początku swego istnienia szkoła przywiązuje wagę do tradycji regionalnych, za-
pewnia uczniom możliwość wszechstronnego rozwijania zainteresowań i twórczych
pasji. Uczniowie osiągają wiele sukcesów związanych nie tylko z edukacją techniczną,
ale także w dziedzinie sportu, humanistyki oraz działalności artystycznej. Co roku z na-
szej szkoły wychodzą wykwalifikowani górnicy, elektrycy, mechatronicy, mechanicy
samochodowi, spedytorzy i informatycy, ale wśród naszych wychowanków są też
księża, aktorzy, piloci, policjanci, żołnierze oraz prawnicy.

Mgr inż. Grażyna Kohut – dyrektor
szkoły – jest laureatką i zdobywcą wielu
nagród i tytułów m.in.: Śląskiej Nagrody
Jakości, Programu „Stawiamy na Jakość”,
tytułu „Pozytywista Roku 2010”, Srebrnego
Krzyża Zasługi, Medalu 60-lecia Politech-
niki Śl. w Gliwicach za zasługi dla uczelni,
Złotej Odznaki Honorowej za zasługi dla
woj. śląskiego, Srebrnej Odznaki Honoro-
wej za zasługi dla woj. śląskiego, nomina-
cji do Nagrody „Narcyz”, Nagrody MEN,
Czarnego Diamentu, nominacji do nagrody „Wdzięczność Młodych Serc”. Ponadto dy-
rektor Grażyna Kohut uzyskała status „Technikum Akademickiego” dla Technikum
nr 1 im. Stanisława Staszica.

www.zstrybnik.pl

Fot. ARCHIWUM ORGANIZATORA (2)
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PRZEMYSŁ MIĘSNY

16maja w Domu Technika NOT
w Warszawie zorganizowano
XXXIX Dni Przemysłu Mię-
snego poświęcone aktualnym

problemom krajowego przemysłu mięsnego.
Uczestników sympozjum powitał dyrektor In-
stytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-
-Spożywczego w Warszawie Andrzej Borys,
który oficjalnie otworzył wiosenną edycję cy-
klicznego spotkania branży wystąpieniem do-
tyczącym mięsa końskiego. Stanisław Tysz-
kiewicz z Oddziału Technologii Mięsa i Tłusz-
czu IBPRS omówił obiektywne i subiek-
tywne wskaźniki jakości w handlu między-
narodowym na przykładzie mięsa wie-
przowego. Ponadto przedstawiciel Mini-
sterstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przed-
stawił aktualny stan prac Komisji Europej-
skiej nad dokumentem dotyczącym inter-
pretacji rozporządzenia Parlamentu Euro-

pejskiego i Rady nr 1169/2011 w sprawie
przekazywania konsumentom informacji
na temat żywności.

Po części merytorycznej nastąpiło ofi-
cjalne rozstrzygnięcie XXXIX konkursu
„Produkty najwyższej jakości w przemyśle
mięsnym”, w którym kompleksowo ocenio-

no wyroby zgłoszone przez 40 zakładów mię-
snych i drobiarskich. W wyniku analizy ich
walorów smakowych i wizualnych oraz skła-
du chemicznego uznano, że wymagania
konkursowe spełnia 125 spośród 132 zgło-
szonych próbek. Jedynie w przypadku trzech
próbek wędlin stwierdzono niezgodność z wy-
mogami norm. Wszyscy producenci, którzy
pozytywnie przeszli ocenę ekspertów, otrzy-
mali dyplomy za najwyższą jakość produk-
tu. Firmy, które szczególnie się wyróżniały,
zostały dodatkowo nagrodzone Pucharem
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Statuet-
kę Dyrektora Instytutu za wyróżniającą się
liczbę nagrodzonych wędlin i specjalnymi dy-
plomami za najwyżej ocenione wyroby. Po
wręczeniu nagród laureatom wszyscy uczest-
nicy spotkania mieli możliwość degustacji naj-
lepszych wędlin i wyrobów mięsnych na kra-
jowym rynku. �

Jakość na talerzu
39. edycja konkursu „Produkty najwyższej jakości w przemyśle mięsnym” WIOSNA 2013
dowiodła, że polskie wyroby mięsne i wędliniarskie trzymają poziom. Dyplomy 
dla najlepszych producentów wręczono przy okazji XXXIX Dni Przemysłu Mięsnego

Laureaci konkursu

Wtym roku zwycięstwem w wio-
sennej edycji konkursu odby-
wającego się w ramach XXXIX
Dni Przemysłu Mięsnego cie-

szył się Zakład Rzeźniczo-Wędliniarski Er-
nestyn Janeta z Lubomi, któremu miejsce na
podium zapewniły: salceson golonkowy, ko-
tlet pieczony z panierką, kurczak po królew-
sku, pręga wołowa rosołowa, devolay z ka-
pustą, fasolka po bretońsku, krokiety z mię-
sem, pasztet z cielęciną, grochówka, bo-
gracz, flaczki, klopsy smażone, bigos, schab
z kapustą, pierogi z mięsem, pasztet w słoiku
oraz pasztet bawarski. Wszystkim zgłoszonym
wyrobom Ernestyna Janety jurorzy przyznali
tytuł „Produktu Najwyższej Jakości”, doce-
niając ich smak, na który składa się świeże
mięso, przywiązanie do tradycji i odpowied-
ni wybór technologii produkcji.

– Mamy sprawdzonych dostawców i ho-
dowców oraz własną hodowlę, innowacyjne

receptury, bagaż cennych doświadczeń oraz
chęć ciągłego wzbogacania oferty. Nasze
produkty są z nami kojarzone więc nie mo-
żemy sobie pozwolić na obniżanie jakości
– mówi Marian Smyczek, dyrektor ds. pro-
dukcji w firmie. Z kolei twórca zakładu szcze-

gólny akcent kładzie na tradycje lokalnego rze-
miosła, które umiejętnie wykorzystane budują
markę i dają wyrobom przewagę nad kon-
kurencją. Takie podejście do produkcji wędlin
zaowocowało dyplomem uznania od mini-
stra rolnictwa i rozwoju wsi dla szefa firmy.

Kapituła nagrodziła jedynie wybrane
wyroby mistrza Janety, których wyjątkowy
smak jest efektem wiedzy i praktyki do-
świadczonych rzeźników. Oprócz grochów-
ki przygotowywanej na świeżym boczku i kieł-
basie oraz bogracza na wysokiej jakości mię-
sie wołowym warto spróbować serwowane-
go podczas imprez plenerowych korytka od
Janety, na które składa się karczek pieczony
z boczkiem i cebulą, tort mięsny czy pieczo-
na kita. Na szczególne okazje firma poleca
prosiaka pieczonego faszerowanego podro-
bami z kaszą i warzywami.

www.janeta.pl

Unikalne smaki z Lubomi
XXXIX Dni Przemysłu Mięsnego dowiodły, że wyroby Zakładu Rzeźniczo-Wędliniarskiego
Ernestyn Janeta z Lubomi reprezentują najwyższą jakość, za którą stoi 24-letnie 
doświadczenie w branży wędliniarskiej z wykorzystaniem tradycyjnych receptur

Dyplom i puchar odebrał właściciel
zakładu Ernestyn Janeta (w środku)



Założeniem ogólnopolskiego kon-
kursu Markowy Samorząd było
wyróżnienie i nagrodzenie jednostek
samorządu terytorialnego, którym

udało się stworzyć własną markę i skutecz-
nie ją rozwijać, jednocześnie osiągając dobre
wskaźniki ekonomiczne i szczycąc się dyna-
micznym rozwojem. Nowa inicjatywa Wol-
ters Kluwer Polska ma służyć przemyślanej
promocji polityki rozwojowej, sukcesów na
gruncie wykorzystania mocnych stron regio-
nu oraz dobrych praktyk w samorządzie, któ-
rych najlepsze przykłady można obserwować
w nagrodzonych gminach, miastach, po-
wiatach i województwach. Dzięki takim za-
łożeniom nowa inicjatywa skierowana do sa-
morządów terytorialnych wpisuje się w wizję
polityki Ministerstwa Rozwoju Regionalne-
go uwzględniającą specyficzne potrzeby po-
szczególnych regionów i zakładającą wyeks-
ponowanie ich mocnych stron. Odpowiada
również celom Narodowej Strategii Spójno-
ści 2007–2013, m.in. poprawie jakości funk-
cjonowania instytucji publicznych, rozbu-
dowie mechanizmów partnerstwa, zwięk-
szeniu spójności społecznej, wzrostowi kon-
kurencyjności polskich regionów.

Ocena zgłoszonych jednostek samorzą-
dowych przebiegała dwuetapowo. Organi-

zatorzy konkursu założyli, że marka JST nie
istnieje w oderwaniu od ekonomii. Analiza da-
nych zawartych w ankietach oraz czynników
opisujących system ekonomiczno-finansowy
JST, takich jak potencjał dochodowy JST, wy-
sokość wydatków inwestycyjnych, wykorzy-
stania nowoczesnych systemów informa-
tycznych usprawniających zarządzanie, ak-
tywność i skuteczność samorządów w pozy-
skiwaniu środków pomocowych UE, wspar-
cie udzielane instytucjom zaangażowanym
w kreowanie rozwoju lokalnej przedsiębior-
czości, posłużyły do wyłonienia samorządów

z najlepszymi wynikami, spośród których dro-
gą głosowania wybrano najlepsze jednostki
uhonorowane tytułem „Markowego Samo-
rządu” w I edycji konkursu. – Specyfika tego
konkursu polega na tym, iż ocena jednostek
samorządu terytorialnego przebiega w dwóch
kierunkach: aktywności marketingowej oraz
aktywności ekonomiczno-finansowej. Zgod-
nie z przyjętą metodologią w konkursie nie
ocenialiśmy projektów czy kampanii pro-
mocyjnych realizowanych przez JST, tak jak
ma to miejsce w przypadku innych konkur-
sów. Zgromadziliśmy jedynie szereg danych,
które pozwoliły nam uzyskać pewien obraz
profesjonalizmu w podejściu do zarządzania
JST przez poszczególnych uczestników kon-
kursu – tłumaczy przewodnicząca jury Anna
Augustyn.

Laureaci zostali wybrani w pięciu kate-
goriach, w których zwyciężyły: województwo
lubuskie, powiat łęczyński, miasto Poznań,
gmina Stronie Śląskie i gmina Tarnowo
Podgórne. Zdobywcy pierwszych, jak i po-
zostałych miejsc na podium odebrali nagro-
dy podczas gali finałowej, która odbyła się 28
maja w warszawskim Hotelu Sofitel Victoria.
Uroczystość otworzył prezes Wolters Kluwer
Polska Włodzimierz Albin, przybliżając ideę
konkursu, zaś Anna Augustyn szczegółowo

Marka – pierwszy krok
do sukcesu
Pierwsza edycja konkursu Markowy Samorząd dobiegła końca, a jej efektem 
jest 15 nagrodzonych jednostek terytorialnych, które najlepiej dbają o swoją 
rozpoznawalność, skutecznie budują pozytywny wizerunek i konsekwentnie 
prowadzą działania na rzecz rozwoju wypracowanej marki
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przedstawiła założenia konkursu i tryb pra-
cy jury konkursowego.

Nie zabrakło miejsca na merytoryczną
dyskusję i okazji do podzielenia się własny-
mi doświadczeniami, przemyśleniami oraz
pomysłami na sukces marki i skuteczną pro-
mocję samorządową. Sekretarz stanu w Kan-
celarii Prezydenta RP Olgierd Dziekoński za-
stanawiał się nad zasadnością posiadania wła-
snej marki. Stwierdził, że problemem jest nie
tyle sposób i skuteczność zapewnienia usług
publicznych, ile przede wszystkim kreowanie
możliwości rozwoju lokalnej samorządności.
Przyrównując samorządy do korporacji, na-
wiązał do takich aspektów ich funkcjonowa-
nia, jak kontakty wewnętrzne i zewnętrzne, po-
lityka informacyjna i kadrowa oraz sfera
działań ekonomicznych. – To inwestorzy
budują domy, miejsca pracy, centra handlo-
we – gospodarkę. Jak mamy przyciągnąć in-
westorów w warunkach nie zawsze czytelnej
konkurencji? Decyzja inwestycyjna nie jest
związana wyłącznie z rachunkiem ekono-
micznym. Z reguły jest podejmowana w wa-
runkach niepewności ekonomicznej, nie-
pewności finansowej, niepewności regula-
cyjnej. Dlatego też musi być oparta na za-
ufaniu. Musimy więc budować zaufanie in-
westorów do nas, do samorządów, właśnie
przez budowanie marki – marki wiarygod-
ności, rzetelności, przyzwoitości, przewidy-
walności – postulował minister.

W towarzyszącej gali dyskusji panelowej
poświęconej wyzwaniom związanym z efek-
tywnością pracy samorządów i ich przyszło-
ścią, zatytułowanej „Rozwój zrównoważony
a budowa marki miejsca”, wzięli udział:

prof. dr hab. Hubert Izdebski z Uniwersyte-
tu Warszawskiego, dr Anna Augustyn z Uni-
wersytetu w Białymstoku, prezes Krajowej
Rady RIO Ryszard Krawczyk, Andrzej Po-
rawski ze Związku Miast Polskich, Krzysztof
Iwaniuk ze Związku Gmin Wiejskich, pełniący
funkcję wójta Terespola, dyrektor ds. współ-
pracy z samorządami terytorialnymi BGK Pa-
weł Lisowski, redaktor naczelny miesięczni-
ka „Gmina” Mariusz Janik oraz przedsta-
wiciele JST: starosta krapkowicki Maciej
Sonik i wójt gminy Kleszczów Jacek Roż-
nowski. Panel poprowadził prof. Politechni-
ki Warszawskiej Eugeniusz Sobczak, osobi-
ście otwierając dyskusję wystąpieniem „Zrów-
noważony rozwój społeczno-gospodarczy
powiatów”. Andrzej Porawski określił mar-
kowy samorząd jako reprezentujący syste-
matyczne i konsekwentne działanie, zinte-
growane podejście wewnętrzne i zewnętrzne
oraz partnerstwo i partycypację w stosunku
do podmiotów zewnętrznych, zaś Krzysztof
Iwaniuk stwierdził, że nie wszystkie gminy
mają szansę być markowym samorządem. Pa-
weł Lisowski mówił o instrumentach finan-
sowych, przekonując, że po 2020 roku, kie-
dy skończą się granty unijne, trzeba będzie
szukać instrumentów zwrotnych. Anna Au-
gustyn podkreślała, że markę trzeba budować
na realnych, zdefiniowanych zasobach, prze-
chodząc od opracowanej strategii rozwoju do
strategii promocji. �

Laureaci I edycji konkursu
Markowy Samorząd

kategoria gmina wiejska:
I miejsce: gmina Tarnowo Podgórne
II miejsce: gmina Długołęka
III miejsce: gmina Ciasna
wyróżnienie: gmina Morawica

kategoria gmina miejsko-wiejska:
I miejsce: gmina Stronie Śląskie
II miejsce: gmina Pobiedziska
III miejsce: gmina Kórnik

kategoria gmina miejska
(łącznie z miastami na prawach powiatu):
I miejsce: miasto Poznań
II miejsce: miasto Rzeszów
III miejsce: miasto Puławy

kategoria powiat ziemski:
I miejsce: powiat łęczyński
II miejsce: powiat toruński
III miejsce: powiat Chrzanowski

kategoria województwo samorządowe:
I miejsce: województwo lubuskie
II miejsce: województwo małopolskie

Najważniejszą obecnie realizowaną
gminną inwestycją są Tarnow-
skie Termy. W obiekcie, który zo-
stanie oddany do użytku jesienią

2014 roku, wykorzystane zostaną dobroczyn-
ne właściwości wody geotermalnej. – Mam na-
dzieję, że baseny sportowe, bogate w atrak-
cje baseny rekreacyjne, różnorodna oferta sau-
narium oraz nowoczesna strefa fitness za-
chęcą do korzystania z Term wszystkich
amatorów pływania. Natomiast tereny przy
Tarnowskich Termach są przygotowane dla
usług zdrowotnych, w szczególności z bal-
neologią. Tu powstanie tzw. Park Zdrowia. Je-
steśmy otwarci na propozycje inwestorów
– mówi wójt Tadeusz Czajka.

W Gminie duży nacisk kładzie się na roz-
wijanie możliwości dla aktywnego wypo-
czynku. Powstają ścieżki pieszo-rowerowe,
wykorzystywane również dla nordic wal-
king. W każdej z 16 miejscowości znajdują się
place zabaw i miejsca rekreacji. A nad Je-
ziorem Lusowskim, przy wsparciu funduszy

unijnych, powstała nowoczesna plaża z bo-
gatym zapleczem sportowym.

Jednocześnie Gmina Tarnowo Podgór-
ne to największy rynek pracy w poznańskiej
strefie podmiejskiej: 4,5 tys. podmiotów go-
spodarczych daje pracę ponad 30 tys.osób!
Działa tu ponad 220 firm zagranicznych, któ-
re zainwestowały miliard dolarów.

Bez wątpienia najważniejszym atutem
Gminy jest korzystne położenie: bezpośred-
nie połączenie z siecią autostrad i bliskość Po-

znania. To jednak nie wszystko. – Samo po-
łożenie nie wystarcza, by dana gmina osią-
gnęła sukces. Potrzebna jest także konse-
kwentna, stabilna polityka podatkowa i roz-
wijanie klimatu sprzyjającego przedsiębior-
czości. W Tarnowie Podgórnym dbamy o to,
by wspierać przedsiębiorców na każdym eta-
pie realizowania inwestycji – zapewnia wójt
Tadeusz Czajka.

www.tarnowo-podgorne.pl

Najważniejszy rozwój
Tarnowo Podgórne to gmina zrównoważonego rozwoju – tu dba się zarówno 
o rozwijanie przedsiębiorczości, jak i o komfort życia mieszkańców

Wójt Tadeusz Czajka Tarnowskie Termy – wizualizacja



Tytuł „Markowego Samorządu” i I na-
groda w kategorii województw dla Lubu-
skiego to efekt wieloletniej pracy nad mar-
ką regionu. Jaka strategia najlepiej spraw-
dza się w budowaniu spójnej, rozpoznawal-
nej marki województwa?

– Jesteśmy małym, ale dynamicznie roz-
wijającym się regionem. Mamy jasno okre-
ślone kierunki działania, aby jak najlepiej wy-
korzystać nasz potencjał. Jak mawiał profe-
sor Regulski: „nie wystarczy mieć cel – trze-
ba jeszcze wiedzieć, jak ten cel zrealizo-
wać”. Chcemy, aby region lubuski stał się „Zie-
loną krainą nowoczesnych technologii”, więc
stawiamy na rozwój gospodarki oparty na wie-
dzy, ale również na dostępność komunikacyjną
i teleinformatyczną. I to się sprawdza, czego
dowodem jest chociażby Złota Antena przy-
znana nam w tym roku na Sympozjum
Świata Telekomunikacji i Mediów, ponieważ
jesteśmy liderem w budowaniu społeczeństwa
informacyjnego. Lubuskie jest nowoczesne
i dynamiczne, dlatego właśnie, że wykorzy-
stujemy nowoczesne technologie. Region
lubuski bardzo dobrze korzysta z funduszy
Unii Europejskiej oraz wdraża politykę spój-
ności. Według Ministerstwa Rozwoju Re-
gionalnego mamy najwyższą dynamikę wzro-

stu PKB, zatrudniania i inwestycji. Stawiamy
również na spójność terytorialną i społeczną.
Zidentyfikowaliśmy to, co nas wyróżnia i spra-
wia, że jesteśmy rozpoznawalni. Według
tego tworzymy kampanie reklamowe, infor-
macyjne i społeczne.

Z czym ma się kojarzyć marka „Lubu-
skie”, aby jak najpełniej oddawała potencjał,
osiągnięcia i rozwojowe kierunki woje-
wództwa?

– Marka „Lubuskie” symbolizuje nasze
województwo – młode, dynamiczne i ener-
getyczne. Jesteśmy najbardziej tolerancyjnym
i otwartym regionem w Polsce, a naszym
ogromnym bogactwem jest różnorodność
kultur. Marka „Lubuskie” świetnie od-
zwierciedla charakterystykę regionu i wy-
znacza odpowiednie kierunki działań. Usta-
liliśmy w strategii marki i na podstawie jej
ewaluacji, które przedsięwzięcia i imprezy
faktycznie promują region lubuski. Jesteśmy
znani w Polsce i poza jej granicami jako kra-
ina winem i miodem płynąca. To u nas od-
bywają się jedyne w swoim rodzaju festiwale
muzyczne: „diabelski” Przystanek Wood-
stock i „anielska” Muzyka w Raju, a latem
tłumy kinomanów zjeżdżają do Łagowa.
Dlatego w konkursie na realizację zadań pu-
blicznych w dziedzinie promocji przyzna-
waliśmy dodatkowe punkty za przygoto-
wanie wydarzeń związanych z odradza-
niem tradycji winiarskich i organizację fe-
stiwali muzycznych lub filmowych. Dzięki
temu, że mamy konkretnie zdefiniowany po-
tencjał, m.in. zrealizowaliśmy pierwszy w Pol-
sce Maraton Szlakiem Wina i Miodu. Po-
nadto, na jednej z winnic kręcono zdjęcia do
specjalnego, „lubuskiego” odcinka serialu
TVP „Rodzinka.pl”, który obejrzało 3 mln
widzów! Winnice odwiedził też Jarosław
Kret, popularny prezenter pogody w TVP1.
O tym, że Lubuskie smakuje wyjątkowo,
przekonali się w Warszawie goście prezydenta
RP Bronisława Komorowskiego podczas
uroczystości z okazji Święta Wolności. To
u nas, w Zaborze, powstaje największa win-
nica w Polsce.

W czym tkwi sukces i skuteczność prze-
łożenia założeń strategicznych i pomysłów
na praktykę? Jak ważna jest osobowość
gospodarza regionu i właściwy dobór zespołu
osób, które dzielą odpowiedzialność za efek-
ty pracy nad wcieleniem prac koncepcyjnych
w życie?

– Najważniejsze jest zaangażowanie i chęć
działania wśród zespołu – bez tego nawet naj-
bardziej aktywny lider sam wiele nie zdziała.
Trzeba zarażać ludzi pasją i motywować ich
do kreatywnego myślenia. Często powtarzam
swoim pracownikom, że możemy sięgać
gwiazd, jeśli tego chcemy – wszystko zależy
od nas. Wiadomo, że nie wszystko udaje się
zrealizować w 100 proc. i czasem zdarzają się
potknięcia, ale przecież nie myli się tylko ten,
kto nic nie robi. Nie można bać się marzeń
i wyzwań, bo to dzięki nim się rozwijamy
i zmieniamy wspólnie naszą przyszłość. Moi
pracownicy słyszą też często ode mnie słowa
Steve’a Jobsa: „szaleni, którzy sądzą, że
mogą zmienić świat – naprawdę go zmie-
niają”. Bardzo w to wierzę!

Konkurs Markowy Samorząd dowodzi,
że działania nad marką regionu procentują.
Jest pani zdania, że warto kontynuować
sprawdzony model, czy kierunki rozwoju
i umacniania marki muszą wciąż ewoluować
i dostosowywać się do warunków, zmian spo-
łeczno-gospodarczych, możliwości finan-
sowych?

– Myślę, że z jednej strony należy kon-
sekwentnie trzymać się obranego kierunku
działań, ale też uważnie obserwować świat
i rzeczywistość wokół nas, która zmienia się
w okamgnieniu. Trzeba być elastycznym:
wychwytywać różne niuanse, słuchać siebie
i ludzi. Pracujemy teraz nad Regionalnym Pro-
gramem Operacyjnym na nową perspektywę
finansową. W związku z tym przeprowa-
dzaliśmy szereg otwartych konsultacji: dla
przedstawicieli szkół wyższych, samorzą-
dowców, przedsiębiorców. Każda uwaga jest
dla nas cenna, pochylamy się nad każdą su-
gestią. Wcześniej, pod hasłem „Twój głos jest
ważny”, konsultowaliśmy Strategię Rozwo-
ju Województwa Lubuskiego. Nie chcieliśmy,
żeby był to dokument oderwany od rzeczy-
wistości. Tak samo jest w przypadku marki
– wiemy, na czym nam zależy, ale przepro-
wadzamy ewaluacje i badania, żeby weryfi-
kować, uzupełniać i uaktualniać naszą stra-
tegię działania. Marka „Lubuskie” musi dy-
namicznie reagować na zmiany społeczne
i potrzeby naszych mieszkańców tak, aby jak
najlepiej służyć całemu regionowi.

Rozmawiała Magdalena Szczygielska

www.lubuskie.pl

Zielona kraina 
nowoczesnych technologii
Rozmowa z Elżbietą Polak, marszałek województwa lubuskiego
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Uczestnicy spotkania w siedzibie Senatu RP

Konkurs Fundacji Promocji Gmin
Polskich, organizowany we współ-
pracy z Serwisem Samorządo-
wym PAP, adresowany był do

gminnych jednostek samorządu terytorial-
nego, które mogą poszczycić się dobrymi
praktykami i efektami w zakresie selektywnej
zbiórki odpadów. Gminy oceniane były pod
względem efektywności stworzonego syste-
mu odbioru i zagospodarowywania odpadów
komunalnych na potrzeby recyklingu. Na tej
podstawie eksperci wskazali samorządowych
liderów dobrych praktyk, którzy zostali uho-
norowani statuetkami podczas konferencji
podsumowującej realizację projektu, która
miała miejsce 17 czerwca w siedzibie Sena-
tu RP.

Analizując zgłoszone do konkursu opi-
sy systemów selektywnej gospodarki od-
padami, brano pod uwagę skuteczność
rozwiązań umożliwiających wysoki po-
ziom odzysku surowców wtórnych i efek-
tywność ekonomiczną zastosowanego sys-
temu. Jurorzy oceniali zaangażowanie sa-
morządu lokalnego w budowę i rozwój
systemu selektywnej zbiórki, sposób i sku-
teczność segregacji oraz efekty współpracy
z innymi gminami i organizacjami w roz-

woju systemu selektywnej zbiórki odpadów.
Na sumę uzyskanych punktów miały wpływ
również przykłady współpracy międzysek-
torowej i partnerskiego podejścia do roz-
wiązywania problemów ekologicznych oraz
tworzenie w wyniku realizacji projektu zie-
lonych miejsc pracy, zwłaszcza trwałych,
w tym dla osób zagrożonych społecznym
wykluczeniem.

17 czerwca oficjalnie podsumowano re-
alizację kampanii informacyjno-edukacyj-
nej, w tym szkoleń e-learningowych „Gmina
dla Recyklingu”, w ramach którego zidenty-
fikowano 160 przykładów dobrych praktyk,

i konkursu dla jednostek samorządu teryto-
rialnego „Gminny Lider Recyklingu”, odby-
wającego się pod patronatem senackiej Ko-
misji Samorządu Terytorialnego i Admini-
stracji Państwowej, oraz ogłoszono zwycię-
skie gminy, które najlepiej wywiązują się z za-
dań związanych z selektywną zbiórka odpa-
dów. W konferencji, której przewodniczył se-
nator Stanisław Iwan, wzięło udział niemal
100 uczestników, głównie przedstawicieli sa-
morządów gminnych. Włodarze najlepszych
z nich odebrali statuetki „Gminnego Lidera
Recyklingu”. W czasie spotkania uczestnicy
wysłuchali wystąpienia wiceministra środo-
wiska Stanisława Gawłowskiego, zaś w pa-
nelu eksperckim Krzysztof Choromański
oraz Magdalena Łysek przybliżyli tematykę
wdrażania nowych regulacji prawnych w go-
spodarce odpadami oraz skutecznych, eko-
innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych
w zakresie gospodarki odpadami komunal-
nymi. Mimo wielu problematycznych kwestii,
którym gminy muszą stawić czoła w obliczu
reformy, wśród włodarzy dominowały pozy-
tywne nastroje i nie brakowało głosów prze-
konanych, że podobnie jak z wieloma inny-
mi trudnościami, tak z rewolucją śmieciową
samorządy sobie poradzą. �
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Odpady okiełznane
21 gmin odebrało statuetki przyznane w konkursie organizowanym w ramach 
kampanii „Gminny Lider Recyklingu”, stając się wzorem dobrych praktyk 
selektywnej zbiórki i zagospodarowania odpadów komunalnych

GMINNY LIDER RECYKLINGU

Laureaci konkursu 
„Gminny Lider Recyklingu”:

• gmina Bierawa (woj. opolskie)
• gmina Brenna (woj. śląskie)
• miasto i gmina Brzesko (woj. małopolskie)
• miasto i gmina Dąbrowa Górnicza 

(woj. śląskie)
• miasto i gmina Karlino 

(woj. zachodniopomorskie)
• gmina Kobylnica (woj. pomorskie)
• miasto i gmina Kudowa Zdrój 

(woj. dolnośląskie)
• miasto Lipno (woj. kujawsko-pomorskie)
• gmina Miedzichowo (woj. wielkopolskie)
• gmina Morawica (woj. świętokrzyskie)
• gmina Mrozy (woj. mazowieckie)
• gmina Postomino 

(woj. zachodniopomorskie)
• gmina Przechlewo (woj. pomorskie)
• miasto Racibórz (woj. śląskie)
• miasto i gmina Radzymin 

(woj. mazowieckie)
• miasto i gmina Serock (woj. mazowieckie)
• gmina Stepnica (woj. zachodniopomorskie)
• miasto i gmina Szprotawa (woj. lubuskie)
• gmina Świnna (woj. śląskie)
• miasto i gmina Zelów (woj. łódzkie)

Statuetki dla laureatów

Fot. ARCHIWUM ORGANIZATORA (2)



Celem konkursu Gminny Lider Re-
cyklingu jest promowanie gmin,
które dzięki swoim staraniom
utworzyły lub tworzą na swoim te-

renie sprawnie i efektywnie działający system
odbierania i zagospodarowywania odpa-
dów komunalnych na potrzeby recyklingu.

– To wyróżnienie jest dla nas bardzo
ważne, gdyż ekologia od wielu lat była w na-
szej gminie jednym z priorytetów. Jako jed-
ni z pierwszych w Polsce wprowadziliśmy
system płatności za śmieci uzależniony od
ilości mieszkańców w gospodarstwie do-
mowym, prowadzimy selektywną zbiórkę od-
padów na cmentarzach, bezpłatnie odbie-
ramy popiół od mieszkańców, a każde z go-
spodarstw domowych na terenie gminy
otrzymało bezpłatnie od Urzędu Gminy po-
jemnik na popiół zakupiony w ramach unij-
nego projektu. Cały czas prowadzimy też
edukację ekologiczną – mówił po ogłosze-

niu wyników konkursu wójt gminy Świnna
Henryk Jurasz.

Gmina dba również o edukację ekolo-
giczną wśród najmłodszych. Dbania o śro-
dowisko naturalne uczy się w gminie Świnna
już od przedszkola, poszerzając zakres wiedzy
na kolejnych stopniach szkolnej edukacji.

Rozdanie nagród odbyło się 17 czerwca
na konferencji podsumowującej realizację pro-
jektu w siedzibie Senatu RP. W konferencji
wzięli udział wójt Henryk Jurasz, sekretarz
gminy Janina Cul oraz przewodniczący rady
gminy Kazimierz Dziki.

Poza Świnną, laureatami w konkursie
Gminny Lider Recyklingu zostały tylko 3 inne
gminy z województwa śląskiego – Brenna, Dą-
browa Górnicza i Racibórz.

O tym, że nagroda nie była przypadkiem
świadczy fakt, że gmina Świnna, jako jedna
z pierwszych w województwie śląskim po-
radziła sobie z wprowadzeniem nowej usta-
wy śmieciowej. Dla mieszkańców tej gminy,
zmiany wprowadzone 1 lipca miały raczej ko-
smetyczny charakter, ponieważ do recy-
klingu są przyzwyczajeni już od kilkunastu
lat.

www.swinna.pl

Świnna liderem recyklingu
W ogólnopolskim konkursie Gminny Lider Recyklingu nagrodę zdobyła 
gmina Świnna na Żywiecczyźnie. Tym wyróżnieniem mogą pochwalić się 
tylko cztery gminy w województwie śląskim

Nagrodę w konkursie odebrał wójt gminy
Świnna Henryk Jurasz (pierwszy z prawej)

Segregacja odpadów – papieru, szkła
i plastiku – na terenie gminy Szpro-
tawa prowadzona jest od 2004 roku.
Pojemniki o pojemności 1100 litrów

ustawiane są kompletami (3 szt.) przy dużych
skupiskach mieszkaniowych – blokach, osie-
dlach, w centralnych punktach wsi, a więc tam,
gdzie są one ogólnodostępne. Dodatkowo
mieszkańcy domków jednorodzinnych na te-
renie całej gminy otrzymują bezpłatnie worki
do segregacji. Wywóz odpadów wysegrego-
wanych jest darmowy, a jego częstotliwość za-
leży od usytuowania: na terenie miasta – raz
na tydzień, na terenach wiejskich – dwa razy
w miesiącu, worki – według harmonogramu.
Efekt: w roku 2005 wysegregowano łącznie
24,8 t odpadów, w 2006 – 9 t, w 2007 – 66,8 t,
w 2008 – 69,7 t, w 2009 – 124,5 t, w 2010
– 120,7 t, w 2011 – 126,5 t, w 2012 – 290,46 t.
Na polecenie Urzędu na bieżąco likwidowa-
ne są dzikie wysypiska oraz wystawiane we
wskazanych miejscach kontenery na odpady
wielkogabarytowe. Na terenie miasta Szpro-

tawa znajduje się punkt zbiórki odpadów
elektrycznych i elektronicznych prowadzo-
ny przez firmę Zakłady Usługowe „Zachód”
Sp. z o.o. Dodatkowo dwa razy w roku orga-
nizowane są terenowe zbiórki odpadów elek-
trycznych i elektronicznych.

Od 1 lipca 2013 roku gmina przejęła
obowiązek odbioru odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości. Obowiązek wyko-
nuje firma, która wygrała przetarg – Zakłady

Usługowe „Zachód” Sp. z o.o. Utworzono
również dwa punkty selektywnego zbierania od-
padów, w których mieszkańcy mogą bezpłat-
nie pozostawić odpady. Ponadto w dwóch ap-
tekach na terenie miasta znajdują się pojem-
niki na przeterminowane leki.

Gmina od roku 2011 realizuje „Program
usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających
azbest z terenu Gminy Szprotawa na lata
2011–2032”. Na jego podstawie usunięto do-
tychczas łącznie 186 t. azbestu, co stanowi
12,5 proc. azbestu znajdującego się na terenie
całej gminy.

Za prowadzone działania gmina Szpro-
tawa została uhonorowana w konkursie
Gminny Lider Recyklingu. Nagrodę w dniu
17 czerwca 2013 roku w siedzibie Senatu RP
odebrał burmistrz Józef Rubacha. Szprotawa
jako jedyna gmina z województwa lubuskie-
go znalazła się wśród 21 wyróżnionych gmin
w kraju.

www.szprotawa.pl

Wzorowe działania
Gmina Szprotawa jest gminą miejsko-wiejską położoną w południowej części 
województwa lubuskiego. Na jej obszarze znajduje się miasto Szprotawa i 22 wsie

Ratusz – siedziba władz samorządowych

GMINNY LIDER RECYKLINGU
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Tegoroczne podsumowanie konkur-
su Zielony Laur, organizowanego
przez Polską Izbę Gospodarczą
„Ekorozwój”, odbyło się 28 maja

w Pałacu Staszica w Warszawie i zostało po-
łączone z uroczystością obchodów 15-lecia
izby. Podczas gali pod patronatem Komite-
tu Honorowego, któremu przewodniczył wi-
cepremier Janusz Piechociński, prezydent
PIGE Krzysztof Zaręba podsumował do-
tychczasową pracę i dorobek izby. Głos za-
brał również prof. Artur Pawłowski z Poli-
techniki Lubelskiej, wygłaszając wykład na te-
mat teoretycznych i praktycznych aspektów
zrównoważonego rozwoju.

Jednym z ważniejszych punktów uro-
czystości było wręczenie statuetek i dyplomów
tegorocznym laureatom konkursu Zielony
Laur, którego dokonali prezydent PIGE i prze-
wodniczący kapituły Marek Gromiec wraz
z sekretarzem stanu w Ministerstwie Go-
spodarki Jerzym Witoldem Pietrewiczem,
sekretarzem stanu w Ministerstwie Środo-
wiska Stanisławem Gawłowskim, głównym in-
spektorem ochrony środowiska Andrzejem Ja-
gusiewiczem oraz przewodniczącym Sej-
mowej Komisji Ochrony Środowiska, Zaso-
bów Naturalnych i Leśnictwa Stanisławem
Żelichowskim. W VIII edycji konkursu wy-
łoniono dwunastu laureatów, wśród któ-
rych znalazła się gmina Biłgoraj, godnie re-
prezentująca samorządy jako wzór udanej re-
alizacji programu zmniejszenia emisji zanie-
czyszczeń poprzez szerokie wykorzystanie
energii słonecznej. Z kolei Nadleśnictwo
Strzałowo było jedyną jednostką Lasów
Państwowych, która w tym roku została
uhonorowana za zasługi dla rozwoju ochro-
ny środowiska, a konkretnie za ochronę i re-
generację ekosystemów wodnych. Przyzna-
no też nagrodę indywidualną, którą otrzymał
były wicepremier, minister środowiska Józef
Kozioł za pracę w organach doradczych mi-
nisterstwa.

– To zaszczyt wręczać nagrody przed-
siębiorcom i samorządowcom, którym leży na
sercu ochrona środowiska. W tym roku,
ogłoszonym przez ONZ Międzynarodo-
wym Rokiem Współpracy w Dziedzinie Wody,
szczególnie cieszy, że kapituła konkursu do-
strzegła działania związane z oczyszcza-

niem ścieków. Spośród dwunastu laureatów
aż sześciu otrzymało nagrody za działania do-
tyczące gospodarki wodnej. Wszystkim na-
grodzonym gratuluję i życzę dalszych suk-
cesów – mówił podczas gali finałowej VIII
edycji Zielonego Lauru wiceminister środo-
wiska Stanisław Gawłowski. Pozwolił sobie
na szczególne uznanie dla jednego z laure-
atów. – Szczególnie cieszy nagroda przyznana
Krajowemu Zarządowi Gospodarki Wodnej,
instytucji związanej z resortem środowiska
i zajmującej się nadzorem nad korzysta-

niem i gospodarowaniem wodami w Polsce.
To wyróżnienie poświadcza, jak ważne jest
monitorowanie realizacji Krajowego Pro-
gramu Oczyszczania Ścieków Komunal-
nych – stwierdził.

Na nagrodę zasłużył pierwszy, profesjo-
nalny system informatyczny, który w pełni
umożliwia monitorowanie realizacji zadań
wynikających ze zobowiązań rządu RP przy-
jętych w Traktacie Akcesyjnym w zakresie dy-
rektywy Rady 91/271/EWG dotyczącej
oczyszczania ścieków komunalnych. – Jestem
przekonany, że dzięki temu narzędziu po-
lepszy się jakość zbieranych danych oraz zo-
stanie zapewniona pełna kontrola nad reali-
zacją jednego z najtrudniejszych i najkosz-
towniejszych zadań w zakresie ochrony śro-
dowiska w Polsce. System ten pośrednio przy-
czyni się także do wypełnienia zobowiązań ak-
cesyjnych naszego kraju przez poprawę sta-
nu wód w Polsce – zapewniał prezes Krajo-
wego Zarządu Gospodarki Wodnej w War-
szawie Witold Sumisławski, odbierając gra-
tulacje. Choć rozwiązania wpisujące się w ob-
chody i założenia Międzynarodowego Roku
Współpracy w Dziedzinie Wody były domi-
nujące, wszystkie inicjatywy i przejawy ak-
tywności, które już teraz dają efekty lub
przełożą się na zyski dla środowiska i społe-
czeństwa w przyszłości, zasługują na uzna-
nie i rozpowszechnienie. �
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Zielone efekty 
czarno na białym
Przy okazji obchodów 15-lecia działalności Polska Izba Gospodarcza „Ekorozwój” 
nagrodziła Złotymi Laurami najlepsze inwestycje i nowatorskie rozwiązania 
ekologiczne oraz szczególne przejawy propagowania idei ekorozwoju w 2012 roku

ZIELONY LAUR

Laureaci VIII edycji konkursu
Zielony Laur:

• Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej 
w Warszawie

• Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji m.st. Warszawa SA

• KGHM Polska Miedź SA w Lubinie
• Zakłady Chemiczne „Police” SA
• ECO-ABC Sp. z o.o. w Bełchatowie
• Candela Sp. z o.o. w Warszawie
• Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

w Ostrowcu Świętokrzyskim
• Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

w Nowym Dworze Mazowieckim
• Nadleśnictwo Strzałowo Przedsiębiorstwa

„Lasy Państwowe”
• Gmina Biłgoraj
• Czasopismo „Biznes i Ekologia”
• prof. dr Józef Kozioł

Statuetki i dyplomy dla laureatów
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Nadleśnictwo Strzałowo położone
jest na terenie Puszczy Piskiej, któ-
ra stanowi obszar przyrodniczy
o rzadko spotykanej różnorod-

ności biologicznej. Grunty Nadleśnictwa leżą
na terenie województwa warmińsko-mazur-
skiego w gminach: Piecki, Mrągowo, Dźwie-
rzuty, Świętajno, Mikołajki i Ruciane Nida.

Lasy stanowią kompleks z licznie za-
chowanymi fragmentami o charakterze zbli-
żonym do naturalnego. Dominują zbioro-
wiska lasowe i borowe uzupełnione przez olsy
i łęgi. Występują tu wszystkie typy torfowisk
oraz duża ilość zbiorników i cieków wodnych.

Pomysł projektu „Ochrony i regeneracji
ekosystemów mokradłowych” na terenie
Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy
Mazurskie” zrodził się w Nadleśnictwie
Strzałowo w 2002 roku. Wstępnym działa-
niem było opracowanie ogólnej koncepcji
programowo-przestrzennej, która określała
obszar projektu, uzasadnienie podejmowa-
nych działań oraz ogólny opis rozwiązań
technicznych. W dalszej kolejności wykona-
no projekt techniczny, uzyskano stosowne po-
zwolenia, środki finansowe i przystąpiono do
realizacji projektu.

Celem głównym projektu jest ochrona
i regeneracja ekosystemów mokradłowych.
W uproszczeniu – dla potrzeb projektu – mo-
kradłami określono: sztuczne i naturalne
zbiorniki oraz cieki wodne, rozlewiska bo-
browe, szuwary, torfowiska, łąki zmienno-
wilgotne, łozowiska, olsy, łęgi, lasy i bory ba-
gienne, bory wilgotne oraz bory mieszane wil-
gotne. Celem drugorzędnym jest zwiększenie
funkcji retencyjnych, poprawa i zachowanie
bioróżnorodności, zmniejszenie zagrożenia
pożarowego oraz powodziowego. Założone
cele realizowane są poprzez takie działania jak:
budowa urządzeń wodno-melioracyjnych
(progi, brody, zastawki dębowe, przetamo-
wania ziemne, groble, podwyższenia dróg
w formie grobli, oczka wodne), zasypywanie
rowów, wykonywanie rowów kierunkowych
i meandryzacja cieków wodnych.

Na terenie Nadleśnictwa Strzałowo wy-
stąpiło zjawisko trwałego lub okresowego za-
lania lub podtopienia powierzchni leśnych
i nieleśnych, głównie z powodu działalności
bobrów, realizacji programu ochrony i re-

generacji ekosystemów mokradłowych oraz
wysokich opadów atmosferycznych połą-
czonych z niedrożnością systemów melio-
racyjnych. W rezultacie nastąpiło zamiera-
nie drzewostanów i przekształcanie łąk w szu-
wary. Na powierzchniach tych zostały w spo-
sób naturalny lub sztuczny zainicjowane pro-
cesy regeneracji ekosystemów mokradło-
wych, co spowodowało wzrost ilościowy i ja-
kościowy bioróżnorodności. Pojawiły się
między innymi bardzo rzadkie, reliktowe ga-
tunki owadów charakterystycznych dla pier-
wotnych lasów iglastych.

Powrót wody do zdegradowanych mo-
kradeł, to bardzo szybki powrót gatunków
z nimi związanymi. Najczęściej są to gatun-
ki unikatowe, zagrożone wyginięciem, wpisane
do „czerwonych list”. Regeneracja mokradeł
to również – często niedoceniany – wzrost
kondycji fizjologicznej i poprawa zdrowotności
dużych powierzchni drzewostanów rosnących
w ich sąsiedztwie.

Wpływ na realizację projektu ma również
ciągły wzrost populacji bobra europejskiego
na terenie Nadleśnictwa. Budowa urządzeń
piętrzących „uaktywniła” działania bobrów.
Dzięki temu wzrosła powierzchnia rozle-
wisk, a tym samym nastąpił wzrost gatunków
roślin i zwierząt związanych ze środowi-
skiem wodnym. Obserwuje się wzrost wskaź-
ników retencyjności i bioróżnorodności, co na-
leży uznać za zjawisko pozytywne, tym bar-
dziej, że bobry tamy budują za darmo i bez
bardzo uciążliwej procedury uzyskiwania
stosownych pozwoleń. 

Tego typu działania, jak te prowadzone
przez Nadleśnictwo Strzałowo, powinny być
propagowane, w szczególności w aspekcie
ostatnich powodzi i podtopień jakie dotknę-
ły Polskę i Europę.

www.strzalowo.olsztyn.lasy.gov.pl

Ekowzór do naśladowania
Podczas uroczystej Gali XV-lecia Polskiej Izby Gospodarczej
„Ekorozwój” zastępca nadleśniczego Mirosław Wróblewski
odebrał Honorowy Dyplom i Statuetkę „Zielonego Laura”
za ochronę i regenerację ekosystemów wodnych. Nadleśnictwo Strzałowo było 
jedyną jednostką Lasów Państwowych, która odebrała powyższe nagrody

Mokradła na terenie Nadleśnictwa Strzałowo

Zastępca nadleśniczego Mirosław
Wróblewski (pierwszy z lewej)

ZIELONY LAUR
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PRZYJAŹNI ŚRODOWISKU

Rozstrzygnięta XIV edycja Narodo-
wego Konkursu Ekologicznego
„Przyjaźni Środowisku” po raz ko-
lejny wskazała tych, którzy najlepiej

wcielają w życie powszechnie znaną zasadę,
że o środowisko należy dbać. Laureaci re-
prezentują przykłady działań potwierdzają-
cych ich zaangażowanie na rzecz otoczenia,
kreatywność i konsekwencję we wdrażaniu
ekologicznych rozwiązań.

Realizowany od lat konkurs, odbywają-
cy się pod patronatem honorowym prezy-
denta RP, nagradza samorządy, przedsię-
biorstwa i placówki oświatowe, które z po-

Cel: przyjazne środowisko
Konkurs „Przyjaźni Środowisku” po raz 14. wskazał wzorowe działania 
i postawy proekologiczne, które zasłużyły na statuetkę i popularyzację

kategoria samorząd przyjazny środowisku:

podkategoria gmina przyjazna środowisku
laureaci:
• Urząd Gminy i Miasta Kleczew
• Gmina Świdnica
przedłużenie znaku:
• Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny
• Urząd Gminy i Miasta w Czerwieńsku

podkategoria powiat przyjazny środowisku
przedłużenie znaku:
• Urząd Miasta Legnica

podkategoria sołectwo przyjazne
środowisku
laureaci:
• Sołectwo Gruszczyn – gmina Swarzędz
• Sołectwo Jarosławiec Dolny – gmina Sitno
• Sołectwo Krzykosy – gmina Kłodawa
• Sołectwo Opypy – gmina Grodzisk Mazowiecki
• Sołectwo Ossów – gmina Wołomin
• Sołectwo Paczkowo – gmina Swarzędz
przedłużenie znaku:
• Sołectwo Pomarzany Fabryczne 

– gmina Kłodawa

podkategoria związek przyjazny środowisku
przedłużenie znaku:
• Związek Gmin Ziemi Gorlickiej

kategoria przedsiębiorstwo przyjazne
środowisku:

podkategoria firma przyjazna środowisku
laureaci:
• Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów 

i Kanalizacji SA – Legnica
• ING Bank Śląski SA – Katowice
• BYŚ-Wojciech Byśkiniewicz – Warszawa
• Miejskie Wodociągi i Kanalizacja 

w Bydgoszczy – Sp. z o.o.
przedłużenie znaku:
• Browar w Leżajsku
• TESCO Polska
• Zakład Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. 

w Jarocinie

podkategoria produkt godny polecenia
laureat:
• New Energy Transfer SA – Warszawa

kategoria promotor ekologii:

laureaci:
• Zespół Parków Krajobrazowych 

Województwa Wielkopolskiego – Poznań
• Zakład Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. 

w Jarocinie
• Lasy Państwowe Nadleśnictwo Łopuchówko
• Miejskie Przedszkole nr 99 w Katowicach
• Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich 

im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu
• Zakład Oczyszczania i Gospodarki 

Odpadami „MZO” SA w Ostrowie 
Wielkopolskim

• Miejskie Wodociągi i Kanalizacja 
w Bydgoszczy Sp. z o.o.

• Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika 
w Chojnowie

• Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Stobiernej
• Zespół Szkół nr 1 im. Karola Admieckiego 

w Sanoku
wyróżnieni:
• Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych 

im. Tadeusza Kościuszki w Tarnowie
• Gimnazjum nr 10 im. I. J. Paderewskiego 

w Gliwicach
• Szkoła Podstawowa nr 32 z Oddziałami 

Integracyjnymi im. Małego Powstańca 
w Warszawie

wyróżnienie specjalne:
• Miejska Biblioteka Publiczna w Koninie
przedłużenie znaku:
• Ogród Zoobotaniczny w Toruniu
• Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP 

Harcerskie Centrum Edukacji Ekologicznej 
w Bydgoszczy

• Hufiec Koło Związku Harcerstwa Polskiego
• II Liceum Ogólnokształcące im. Jana 

Matejki w Siemianowicach Śląskich
• Miejskie Przedszkole nr 10 w Częstochowie
• Przedszkole Miejskie nr 6 im. Wandy 

Chotomskiej w Toruniu

• Przedszkole Miejskie w Szczawnie Zdroju
• Publiczne Gimnazjum im. Jana Patrzyka 

w Lipinkach
• Urząd Miejski w Grodzisku Wielkopolskim
• Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej
• Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych 

we Wrocławiu
• Zespół Szkół w Przykonie
• Młodzieżowe Centrum Kultury w Legnicy
• Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych 

im. Fryderyka Chopina w Żychlinie
• Gimnazjum nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie

w Nowej Rudzie
• Urząd Gminy Dopiewo
• Wydział Zarządzania Politechnika Lubelska
• Szkoła Podstawowa im. Miry 

Stanisławskiej-Meysztowicz w Żdżarach
• Szkoła Podstawowa nr 18 w Elblągu

kategoria mecenas polskiej ekologii:

• Nadleśnictwo Strzałowo
• Przedszkole Miejskie nr 8 im. J. Awgulowej 

w Toruniu
• ElektroEko Organizacja Odzysku Sprzętu 

Elektrycznego i Elektronicznego SA
• Gimnazjum nr 3 im. „Przyjaciół Ziemi” 

w Łaziskach Górnych
• Komenda Powiatowa Państwowej Straży 

Pożarnej w Kole
• Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji 

Ekologicznej w Bydgoszczy
• Przedszkole nr 86 „Tęczowy Świat” 

w Poznaniu
• Szkoła Podstawowa nr 2 w Rzeszowie

Europejska Nagroda Ekologiczna:

podkategoria samorząd
• Gmina Lipinki
• Gmina Moszczenica

podkategoria przedsiębiorstwo
• Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki 

Komunalnej Sp. z o.o. – Legnica

Laureaci i wyróżnieni w XIV edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku”
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wodzeniem wdrażają inwestycje i programy edukacyjne, które
przyczyniają się do poprawy środowiska naturalnego, jakości życia
społeczeństwa oraz wzrostu świadomości ekologicznej, a swoją po-
stawą dają przykład godny naśladowania. W konkursie oceniane są
zarówno innowacyjne projekty rozwiązań technicznych i inwesty-
cje na rzecz ochrony środowiska, jak i cieszące się coraz większą po-
pularnością przedsięwzięcia edukacyjne, które nie pozostają bez wpły-
wu na kształtowanie właściwych postaw obywatelskich, zwłaszcza
u dzieci i młodzieży.

Miejsce wśród laureatów jest nie tylko uhonorowaniem podję-
tych działań i uzyskanych efektów, które znajdują odzwierciedlenie
w stanie środowiska i wiedzy ekologicznej społeczeństwa, lecz tak-
że zachętą dla tych, którzy spraw ochrony środowiska nie traktują
priorytetowo. Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych co-
rocznie zaprasza do udziału w konkursie samorządy terytorialne, fir-
my i placówki edukacyjne, których efekty działalności są oceniane
w odrębnych kategoriach: samorząd przyjazny środowisku, przed-
siębiorstwo przyjazne środowisku i promotor ekologii. Dodatkowo
Narodowa Rada Ekologiczna, czuwająca nad przebiegiem rywali-
zacji i procesem oceny uczestników, przyznaje Europejską Nagro-
dę Ekologiczną za szczególne osiągnięcia w dziedzinie ekologii oraz
tytuł „Mecenasa Polskiej Ekologii”.

Oprócz szeregu korzyści, jakie wiążą się ze zwycięstwem w kon-
kursie i dołączeniem do grona laureatów, konkurs ma również wy-
dźwięk społeczny i wymiar edukacyjny. Pozwala na zapoznanie się
z aktualnym stanem środowiska w poszczególnych regionach, a tak-
że bliżej przyjrzeć się działaniom podjętym z myślą o środowisku.
W ten sposób na podstawie zgłoszeń i dokonań laureatów tworzy
się baza dobrych praktyk, które są dobrym wzorem, inspiracją i za-
chętą do popularyzacji właściwych postaw proekologicznych oraz
podpowiedzią w kwestii rozwiązań ekonomicznych wartych zasto-
sowania w przypadku zielonych inwestycji. �

Co składa się na skuteczność prowa-
dzonych działań, docenionych w konkursie
Przyjaźni Środowisku?

– Nadleśnictwo Łopuchówko graniczy
z aglomeracją poznańską. Z jednej strony na-
kłada to na nas obowiązek otwarcia lasu dla
wszystkich chcących korzystać z jego uroków,
a z drugiej strony musimy tak to zorganizo-
wać, aby las jak najmniej odczuwał naszą
obecność. Postawiliśmy na organizację miejsc
postoju i wypoczynku oraz edukację leśną.

Za naszą skuteczność odpowiadają lu-
dzie, którzy mają świetne pomysły, oraz
szczęście, które nam sprzyja w pozyskiwaniu
środków UE. Dotychczas podejmowane

działania miały różnorodny charakter i, co naj-
ważniejsze, nie trafiały w próżnię – wręcz prze-
ciwnie – cieszą się powodzeniem wśród osób
korzystających z lasu. I myślę, że to zostało
dostrzeżone w konkursie.

Jakie inicjatywy nadleśnictwa są naj-
ważniejsze z punktu widzenia celów ekolo-
gicznych oraz turystycznej promocji regionu?

– Jako najważniejsze wskazałbym dwa
kierunki naszych działań. Po pierwsze jest
to infrastruktura, na którą składa się: bu-
dowa trzech parkingów z miejscami wypo-
czynku na obrzeżu lasów graniczących z Po-
znaniem, sanitariaty, utwardzone place
parkingowe, wieża widokowa, sieć szla-
ków pieszych, rowerowych i konnych wraz
z elementami edukacji leśnej. Jednocześnie,
przeznaczając część lasu na „zadeptanie”,
„kanalizujemy” ruch turystyczny, chroniąc
pozostałe fragmenty lasów przed nad-
mierna penetracją.

Drugim kierunkiem naszych działań jest
edukacja leśna realizowana głównie w Ośrod-
ku Edukacji Leśnej w Łysym Młynie oraz na
dwóch ścieżkach edukacyjnych. Ważnym

elementem edukacji jest również Wirtualne La-
boratorium Interaktywnego Nauczania – czy-
li WLIN (www.wlin.pl) lub łatwiej – Woda,
Las i Natura. Wychodzimy z założenia, że naj-
skuteczniejszą formą ochrony środowiska le-
śnego jest jego poznanie poprzez różnorod-
ne w formie i treści zajęcia edukacyjne kie-
rowane do szerokich rzesz społeczeństwa.
Sprawdzonym sposobem przekazu są rów-
nież organizowane w Łysym Młynie wysta-
wy czasowe.

Rozmawiał Tomasz Rekowski

www.lopuchowko.poznan.lasy.gov.pl

Działania warte popularyzacji
Rozmowa ze Zbigniewem Szelągiem, nadleśniczym Nadleśnictwa Łopuchówko

Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami „MZO” SA w Ostrowie Wielkopolskim z powo-
dzeniem organizuje liczne spotkania edukacyjne w placówkach oświatowych na terenie miasta oraz
w sąsiadujących gminach. W okresie od stycznia 2010 roku do listopada 2012 roku spółka zorganizo-
wała ponad 100 spotkań dla dzieci i młodzieży.
Innym miejscem spotkań edukacyjnych jest ekologiczna ścieżka eMZOludka. Na 12 kolorowych ta-
blicach oraz stanowiskach ekspozycyjnych zestawiono wiedzę o działalności spółki i gospodarce od-
padami w „MZO”. Wszyscy zwiedzający ścieżkę otrzymują certyfikat uczestnictwa i stają się
„Przyjacielem Środowiska”.
Z inicjatywy zarządu spółki od kilku lat organizowane są również cykliczne „jesienne” konkursy eko-
logiczne, które kierowane są do dzieci i młodzieży. Uczestnicy wykonują prace plastyczne z wykorzy-
staniem odpadów segregowanych. Efektem wyróżnionych prac konkursowych są kalendarze spółki,
które poprzez autografy znanych osób otrzymują „drugie życie”, tworząc interesującą ekogalerię „MZO”.
Autografy takich eko-gwiazd jak: Big-Cyc, Perfect, Kayah, kabarety Ani Mru Mru oraz Neo-Nówka,
Krystyna Janda, Wojciech Cejrowski czy I-ligowa drużyny koszykówki BM SLAM Stal Ostrów Wielko-
polski, są poparciem dla działań proekologicznych zakładu.
Kolejną cykliczną kampanią proekologiczną jest kon-
kurs majOSTaszkowy, który odbywa się co roku w maju
podczas Festynu Rodzinnego. Podczas tych imprez
uczestnicy zbierają odpady, które podlegają recyklin-
gowi.

www.mzo.com.pl



Jaka idea przyświecała utworzeniu pierw-
szego w Polsce Muzeum Wodociągów?

– Muzeum Wodociągów powstało dzię-
ki dofinansowaniu unijnemu jako element
ścieżki edukacji ekologicznej. Działa w ramach
struktury organizacyjnej Miejskich Wodo-
ciągów i Kanalizacji w Bydgoszczy Sp. z o.o.,
zatem jego głównym celem jest edukacja dzie-
ci i młodzieży szkolnej. Organizowane przez
nas lekcje muzealne służą uzupełnieniu i roz-
szerzeniu wiedzy uczniów na tematy związane
z pozyskiwaniem i dystrybucją wody i ochro-
ną zasobów wody słodkiej, a zarazem uczą
poszanowania dla środowiska naturalnego.
Ze względu na priorytetową rolę edukacji
w naszej działalności, przedmiotową ofertę
kierujemy do środowiska nauczycielskiego.
Również w przypadku szkół wyższych od-
powiadamy na konkretne zapotrzebowanie,
np. organizujemy zajęcia z przewodnikiem na
terenie Oczyszczalni Ścieków czy ujęcia
wody na Czyżkówku. Ponadto na terenie
obiektów muzealnych organizujemy wysta-
wy, koncerty, odczyty, prelekcje i konferencje
tematycznie związane z branżą komunalną.
Miejscem ekspozycji pierwszego w Polsce Mu-
zeum Wodociągów jest architektura prze-
mysłowa przełomu XIX i XX wieku: Hala
Pomp na terenie ujęcia wody Las Gdański
i Wieża Ciśnień zbudowana na górnym tarasie
miasta. W obu obiektach eksponowane są sta-
re maszyny i urządzenia, schematy ich dzia-
łania, elementy infrastruktury wodociągowo-
-kanalizacyjnej, zdjęcia, dokumenty oraz fil-
my i makiety ukazujące zmiany w historii funk-
cjonowania systemów wodociągowo-kana-
lizacyjnych nie tylko w Bydgoszczy i okolicach,
lecz także w regionie Pomorza i Kujaw, w Pol-
sce i w Europie.

Co decyduje o atrakcyjności turystycz-
nej Muzeum?

– W ramach jednego biletu do Muzeum
Wodociągów turysta poznaje dwa obiekty:
Halę Pomp i Wieżę Ciśnień, niegdyś połą-
czone siecią wodociągową. W obu budynkach
zainstalowano ogólnodostępne multime-
dialne infokioski z cyfrowo zapisanymi in-
formacjami o wodzie i wodociągach. Przy
ul. Gdańskiej w ramach ścieżki edukacji eko-
logicznej eksponowane są liczne urządzenia
wodociągowe, głównie zabytkowe: hydran-
ty, zdroje uliczne i pompy, a nawet taka pe-
rełka jak replika średniowiecznego rurmusa
– urządzenia przed wiekami usytuowanego
koło kościoła farnego, za pomocą którego
w XVI wieku ponad murem miejskim do-
starczano do Bydgoszczy wodę z Brdy. Moż-
na także wejść do studni zbiorczej, zajrzeć do
piętrowego kanału wodno-ściekowego z koń-
ca XIX wieku, spróbować przewiercić drew-
niany kołek, wykorzystując makietę średnio-
wiecznej wiertni, która służyła do produkcji
drewnianych rur. W Wieży Ciśnień ekspo-
nowane są drewniane rury wodociągowe
oraz żetony na wodę, tzw. wiadrony, które
można wybić własnoręcznie. Jedną z atrak-
cji muzeum jest taras widokowy wyposażo-
ny w 4 lunety oraz 2 kamery panoramiczne,
które ułatwiają obserwację Bydgoszczy z lotu
ptaka. W Wieży Ciśnień prezentujemy cy-
kliczne wystawy malarskie bydgoskich arty-
stów, zaś w Hali Pomp regularnie gości tzw.
sztuka użytkowa i odbywają się koncerty.

W planach mamy wzbogacenie oferty mu-
zealnej o kolejne makiety i kopie dawnych
urządzeń, stanowiska doświadczalne, wirtu-
alne gry dla dzieci i młodzieży, a także wy-
znaczenie ścieżki wodnej w Bydgoszczy – mia-
sta nad Brdą, którego historia i rozwój nie-
rozerwalnie wiążą się z wodą.

Jak zamierzają państwo przyciągać
gości?

– Do promowania naszego produktu wy-
korzystujemy różne kanały dystrybucji: stro-
nę internetową, Facebook, reklamę prasową
i w lokalnej telewizji. Wspólnie z bydgoskimi
muzeami promujemy nasze działania np. przy
okazji Nocy Muzeów, wystawy „Żołnierze
Wyklęci” zrealizowanej we współpracy z IPN.
Staramy się, aby nasza oferta była atrakcyj-
na, zauważalna i dobrze zapamiętana. Stąd
często zajęcia z najmłodszymi prowadzi
przewodnik w stroju szlachcica, a do zwie-
dzania Muzeum zachęca wyremontowany na
potrzeby promocji pojazd marki „Żuk”. Po-
nadto bierzemy udział w prelekcjach w innych
muzeach, np. Muzeum Mydła i Historii
Brudu, Muzeum im. Leona Wyczółkow-
skiego, a także w Bydgoskim Festiwalu Na-
uki, targach WIPRO, w programie telewi-
zyjnym „Polska pięknieje”. W ostatnich latach
Bydgoszcz na nowo zwraca się ku rzece, a to
tworzy sprzyjający klimat dla muzeów zwią-
zanych z wodą i stworzenia wspólnej, szer-
szej oferty turystycznej.

Rozmawiał Piotr Nowacki
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Wodna atrakcja Bydgoszczy
Rozmowa ze Stanisławem Drzewickim, prezesem zarządu 
Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy Sp. z o.o.

PRZYJAŹNI ŚRODOWISKU

Hala Pomp
ul. Gdańska 242, 85-674 Bydgoszcz

Wieża Ciśnień
ul. Filarecka 1, 85-160 Bydgoszcz

Muzeum Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy

muzeum@mwik.bydgoszcz.pl                             www.muzeum.mwik.bydgoszcz.pl





Atak na wicepremiera, ministra finansów Jacka Rostowskiego w związku z noweli-
zacją budżetu jest jednym z największych skandali intelektualnych III Rzeczypo-
spolitej. Gdy Prawo i Sprawiedliwość ustami swojego prezesa Jarosława Ka-
czyńskiego wystąpiło z propozycją powołania komisji śledczej do zbadania tej spra-

wy, wicepremier Rostowski zaproponował, żeby jej działalność zastąpić wykładem. Później
jednak, po sejmowej debacie, doszedł do wniosku, że lepsze byłyby korepetycje.

W szeregach opozycji najczęściej powtarzanym oskarżeniem było to, że Rostowski oszu-
kał naród, gdy twierdził przy konstruowaniu tegorocznego budżetu, że wszystko jest pod kon-
trolą, a okazało się, że w kasie państwa brakuje 24 mld zł. Idąc tym tropem, można by po-
wiedzieć, że polski naród oszukał także Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Komisja Eu-
ropejska i agencje ratingowe. Prognozowały one bowiem w połowie ubiegłego roku, że za-
równo w Unii Europejskiej, jak i w Polsce wzrost produktu krajowego brutto będzie wyż-
szy. Wyższa też miała być inflacja, od której w dużym stopniu zależą wpływy do kasy pań-
stwa z podatku VAT.

Wiadomo, że ekonomiści mają taki wpływ na gospodarkę, jak meteorolodzy na pogo-
dę, ale na czymś trzeba było się oprzeć. Rostowski wybrał optymistyczny wariant rozwoju
sytuacji i miał rację. Wiedział zapewne, że założenia, na których oparł konstrukcję budże-
tu, mogą się okazać zbyt optymistyczne. Nie chciał jednak snuć czarnych wizji. Gdyby tak
zrobił, mógłby skłonić Polaków do jeszcze większej ostrożności w robieniu zakupów, co na-
tychmiast odbiłoby się na kondycji przedsiębiorstw, pozbawionych możliwości sprzedawa-
nia swoich towarów.

Za tym idzie wzrost bezrobocia, jeszcze mniejsze wpływy do budżetu i spadek zaufa-
nia do Polski wśród zagranicznych inwestorów. Minister finansów musi dbać o ich nastro-
je, bo mogą zażądać wyższego oprocentowania obligacji, które chcemy im sprzedać. Wów-
czas obsługa długu zagranicznego pochłonęłaby rocznie o kilka miliardów zł więcej. Wice-
premier Rostowski nie był pewien, jak zareagują na nowelizację budżetu, więc kilka miesię-
cy wcześniej zaciągnął więcej kredytów niż było konieczne, by potrzeby pożyczkowe zosta-
ły zaspokojone prawie do końca roku. Na szczęście rynki finansowe zareagowały bardzo spo-
kojnie, a złoty nawet się trochę umocnił. Widocznie ufają Rostowskiemu.

Joanna Solska napisała w „Polityce” tak: „Żadna z reform, do których nawołują eko-
nomiści i opozycja (która sama ich nie zrobiła), Platformie się nie opłaca. Co z tego, że dla
gospodarki byłyby potrzebne? Kolejne rządy od lat je rolują, jak obligacje skarbowe. Pod-
rzucają następcom jak gorący kartofel (…). Więc ten rząd stosuje tę samą metodę. I ciągle
z tej samej przyczyny. Bo reformy przyniosą efekty ekonomiczne za kilkadziesiąt, w najlep-
szym razie kilkanaście lat, a ogromne straty polityczne natychmiast. Do niektórych na po-
czątku wręcz trzeba by dopłacić. A to dziś zakrawa na szaleństwo”.

Kolejna awantura wybuchła przy okazji nowelizowania ustawy o finansach publicznych.
Za rządów Platformy Obywatelskiej wpisano do niej dodatkowy próg ostrożnościowy. Zgod-
nie z nim, gdy zadłużenie państwa przekroczy 50 proc. produktu krajowego brutto, następny
deficyt nie może być podwyższony. Jacek Rostowski sam więc sobie związał ręce i musiał
się z tego uwolnić. Jego krytycy orzekli, że chce sobie otworzyć drogę do zadłużania pań-
stwa bez pamięci, jakby zapomnieli, że obowiązuje konstytucyjny próg ostrożnościowy
60 proc. i że Polska na tle Unii prezentuje się pod tym względem doskonale (średnie zadłużenie
krajów unijnych wobec PKB wynosi 90 proc.).

Nowelizacja przeszła w Sejmie z trudem. Przeciwko niej byli (oprócz opozycji) trzej po-
słowie PO – Jarosław Gowin, John Godson i Jacek Żalek. Uzasadniając swoją postawę, stwier-
dzili, że chcą być wierni zasadom, które legły u podstaw aktu założycielskiego Platformy Oby-
watelskiej. Kpią, czy o drogę pytają? Czy nie zauważyli, jak wiele się w ciągu 11 lat zmieni-
ło i w Polsce, i na świecie? Neoliberalne teorie przechodzą do lamusa. W najbardziej libe-
ralnym kraju – Stanach Zjednoczonych, Rezerwa Federalna dodrukowuje pieniądze, aż się
maszyny grzeją, ale gospodarka wyszła z dołka i ma się coraz lepiej. 

Pięknoduchostwo nic tu nie pomoże. W tym wszystkim nie chodzi jednak o pryncypia.
Jest to po prostu perfidna gra polityczna, którą ta trójka uprawia razem z opozycją. Przy-
pomina się znane porzekadło: „Po nas choćby potop”.

Piotr Kuczyński, analityk z Domu Inwestycyjnego Xelion, przestrzegł na łamach „Ga-
zety Wyborczej”, że szerzące się w Polsce czarnowidztwo może mieć zgubne skutki dla sy-
tuacji kraju. Nastroje są bowiem w ekonomii czynnikiem bardzo ważnym. Opozycja i nie-
które media zrobiły sobie jednak z wieszczenia katastrofy metodę walki z obecną władzą.
Nie oglądają się przy tym na interes kraju. Bo nie Polska jest w tym wszystkim najważniej-
sza, niestety. �
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Po nich choćby potop
ZNAKI OSTRZEGAWCZE

Czesław Rychlewski



Za każdym razem, gdy jadę samochodem po stołecznych drogach, trafia mnie szlag.
Tu korek, tam korek, tu remont, tam budowa. No i stoję. Stoję i pomstuję jak więk-
szość kierowców głównie na władze Warszawy. Na niejaką Hannę Gronkiewicz-
-Waltz.

Nie ma szczęścia nasza prezydent. Głównie z pogodą. No i rozkopała pół miasta. No
właśnie… Chwila refleksji wystarczy, by zauważyć, że nikt nigdy nie modernizował tego mia-
sta tak, jak pani prezydent. Wystarczy spojrzeć na wydatki jej i jej poprzedników. Przepaść.

Zbudowano nowy most, sporą część obwodnicy Warszawy. Za jej prezydentury – cze-
go nikt jej nie odbierze – Warszawa połączyła się z Europą autostradą. Jadąc nią, możemy
dziś dotrzeć aż do Lizbony. No i buduje się metro. Przez środek miasta, które zostało zbu-
dowane na ruinach, przez teren, o którym nikt nic nie wie, bo skąd wiadomo co pozostało
po zniszczeniach II wojny światowej?

Metro pójdzie pod Wisłą, dotrze na Pragę, gdzie połączy tysiące mieszkańców z cen-
trum. Jako mieszkaniec Pragi Południe długo czekałem na to połączenie. Jak skuteczne jest
metro widać co rano na jego peronach. Co więcej, dla ludzi poszukujących mieszkań atrak-
cyjne stały się oddalone od centrum dzielnice, jak np. Ursynów, które skomunikowane są
z centrum za pomocą podziemnej kolejki.

Wszystko to sprawia, że miasto stoi. Ale stoi też każda stolica w Europie. Bo – choć nikt
tego wprost nie przyzna – każde miasto stara się wyperswadować kierowcom jazdę po mie-
ście samochodem i zmusić ich do korzystania z komunikacji miejskiej bądź rowerowej.
W naszej stolicy jest po prostu za ciasno na tyle aut. I nie ma znaczenia ile dróg się wybu-
duje, po prostu trzeba wysiąść z samochodów. Między innymi dlatego powstały w Warszawie
system wypożyczania rowerów Veturilo okazał się, jak wiemy, sukcesem. Choć dużo więk-
szym sukcesem okazało się zorganizowanie Euro 2012, o którym już zapomnieliśmy. A jest
o czym pamiętać. Na nowiutkim, nowoczesnym stadionie w środku stolicy odbyły się czte-
ry wielkie mecze, z organizacji których powinniśmy być dumni. Wszystko w zasadzie zagrało
bez większych przeszkód, a nasza stolica pokazana została w pięknym świetle na cały świat.

Żeby nie było tak słodko, napiszę też co absolutnie obciąża tę prezydenturę. Sławetna
ustawa śmieciowa. Nie przygotowano praktycznie nic na wprowadzenie nowych przepisów.
Nikt nie wiedział jak ma wyglądać ta segregacja śmieci, ani nawet kto ma ją robić, bo prze-
targów nie ogłoszono. Przepisy powstały w pośpiechu, na kolanie, mieszkańców przestra-
szono nowymi stawkami za wywóz śmieci, aż w końcu przesunięto termin wprowadzenia
zmian o pół roku. Po co to było? Nikt nie wie. Może wywalony wiceprezydent odpowiada-
jący za ten bałagan.

To co ostatnio przykuło uwagę widzów to słynne zalanie Trasy Toruńskiej po obfitym
opadzie deszczu. Jasne, obrazki z zalanych aut przyciągają uwagę, zwłaszcza mediów pa-
zernych na tego typu newsy, ale wystarczy spojrzeć chłodnym okiem na tę sprawę i – na przy-
kład – porównać ją do ostatnich wydarzeń w Toronto, które zostało całkowicie zalane po
przejściu burz. Bogata Kanada a nie poradziła sobie z podtopieniami. U nas jednak zaczę-
ła się dyskusja o odwołaniu pani prezydent. Niejaki Piotr Guział, przyjaciel lewicy, prawicy
i centrum, a zwłaszcza miłośnik własnej osoby, postanowił na wpadkach pani prezydent zro-
bić polityczną karierę. Będzie referendum odwołujące HGW ze stanowiska. Triumf demo-
kracji. Do wniosku przyłącza się PiS i Ruch Palikota.

Niektóre zarzuty są poważne, inne słabe albo populistyczne. Drogie bilety autobusowe?
Nikt nowych swingów, czyli nowoczesnych tramwajów, nie da za darmo. Zresztą i tak bile-
ty w Warszawie przez wiele lat były tańsze niż w innych miastach, a długookresowe wciąż
są tańsze niż np. we Wrocławiu.

Sam znajduję za to inne, poważniejsze zarzuty wobec rządów Gronkiewicz-Waltz: brak
kar dla wykonawców za niedotrzymanie terminów inwestycji, radykalne cięcia budżetu na
edukację, ciągły brak planów zagospodarowania kluczowych miejsc w mieście (np. placu De-
filad) czy kompletne wstrzymanie nowych inwestycji drogowych w roku, w którym nie mamy
dotacji unijnej.

Choć mankamenty władzy pani prezydent dostrzec nietrudno, to jednak nie sposób nie
dostrzegać również jej osiągnięć. Za tej prezydentury stolica zmieniła się nie do poznania.
A kto nie popełnia błędów? Wiadomo, ten, co nic nie robi.

Wreszcie ostatnia kwestia: kto zagwarantuje, że osoba, która przyjedzie po obecnej pani
prezydent, będzie lepszym prezydentem? Potencjalni kandydaci dotychczas się nie ujawni-
li. A kiedy się ujawnią, to może się okazać, że nie są to ludzie, na których zechcę zagłoso-
wać. Kto wie, może warszawiacy jeszcze zatęsknią za HGW. Pod rozwagę pozostawiam tak-
że wielomilionowe koszty zorganizowania referendum oraz to, że nowy prezydent przyjdzie
zaledwie na roczną kadencję. Warto? �

Jan Sitnicki 
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Skończyły się czasy dwucyfrowego
wzrostu gospodarczego. Chiny,
które wielu analityków uznało za lo-
komotywę gospodarczą, mogącą

wyciągnąć świat z problemów, same wpa-
dają w zadyszkę, a tempo wzrostu produk-
tu krajowego brutto zwalnia. Władze chiń-
skie zapewniają, że nie spadnie ono w tym
roku poniżej 7 proc., ale to za mało, żeby
można było liczyć na ożywczą moc Państwa
Środka. Dane o chińskim handlu zagra-
nicznym także negatywnie zaskoczyły ana-
lityków. Eksport zmalał w tym roku o 3,1
proc.

Sygnały poprawy
Za to z innych stron docierają sygnały

bardziej optymistyczne. Indeks PMI, okre-
ślający koniunkturę w sektorze przemysłowym
Niemiec, przygotowywany przez Markit Eco-
nomics, wyniósł w lipcu 2013 roku 50,3 pkt.

wobec 48,6 pkt. na koniec poprzedniego
miesiąca. Wartość tego wskaźnika powyżej
50 pkt. oznacza ożywienie w sektorze.

Kryzys wycofuje się także z niektórych
wielkich amerykańskich banków. Po świetnych
wynikach w drugim kwartale bieżącego roku
dywidenda w banku JP Morgan Chase po-
wróciła do rekordowo wysokiego poziomu
sprzed kryzysu. Bank w sześć miesięcy udzie-
lił kredytów za blisko pół biliona dolarów, czy-
li nieco więcej niż PKB Polski.

W drugim kwartale 2013 roku JP Mor-
gan Chase zarobił na czysto 6,5 mld dol., czy-
li o 30 proc. więcej niż przed rokiem. – Na-
sze wyniki odzwierciedlają mocne fundamenty
we wszystkich segmentach biznesowych – na-
pisano w komentarzu bankowych ekspertów.
– Nadal dostrzegamy szeroko rozpo-
wszechnione oznaki ożywienia w amery-
kańskiej gospodarce i mamy nadzieję, że przy
rosnącym zatrudnieniu i wzrastającym za-
ufaniu gospodarka Stanów Zjednoczonych
będzie się wzmacniać. Warto też dodać, że in-

deksy na Wall Street osiągają ostatnio histo-
ryczne szczyty wzrostu.

Prognozy nieco w dół
Nie wszędzie jednak dzieje się tak dobrze.

W gospodarce innych krajów, choćby Unii Eu-
ropejskiej, na znaczące przyspieszenie trze-
ba będzie poczekać co najmniej dwa lata. Dla-
tego Międzynarodowy Fundusz Walutowy ob-
niżył prognozy wzrostu gospodarczego dla
świata do 3,1 proc. w tym roku, głównie ze
względu na słabszy popyt prywatny, wolniejszy
wzrost kilku kluczowych gospodarek wscho-
dzących, a także recesję w strefie euro.

Eksperci funduszu podkreślili w swoim ra-
porcie, że pojawiło się ryzyko dłuższego
spowolnienia wzrostu w gospodarkach
wschodzących. Wynika ono z potencjalnie
ostrzejszych warunków przyznawania kre-
dytów i trudniejszego dostępu do innych źró-
deł finansowania.

Zwrócono też uwagę, że po okresie spo-
koju, który trwał od poprzedniego lata, w maju
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Jak na huśtawce
Globalna gospodarka jest jeszcze w fazie rozchwiania. Co jakiś czas nadciągają 
ze świata sprzeczne informacje. Oczy finansistów i przedsiębiorców skierowane 
są przede wszystkim na Chiny. Kraj ten rozwija się ciągle szybko jak na europejskie
standardy, ale wolniej niż jeszcze kilka lat temu

DIAGNOZY – PROGNOZY



DIAGNOZY – PROGNOZY

i czerwcu tego roku znów mogliśmy obser-
wować wahania na rynkach finansowych.
Przypomniano, że kraje południa strefy euro
znów muszą więcej płacić za finansowanie
swojego długu, a gospodarki wschodzące
ucierpiały ze względu na niestabilność cen ak-
tywów i odpływ kapitału. 

MFW przewiduje też głębszą niż przed
kilkoma miesiącami recesję w strefie euro,
gdzie PKB ma spaść w tym roku o 0,6 proc.
Niewielkie ma być też odbicie w 2014 roku,
które wyniesie 0,9 proc.

Kluczowa dla Polski gospodarka Nie-
miec ma wzrosnąć w tym roku o 0,3 proc.,
a w przyszłym o 1,3 proc. Źle wyglądać bę-
dzie sytuacja we Włoszech, których PKB ma
spaść w 2013 roku o 1,8 proc. Recesja nie
ominie też Hiszpanii (-1,6 proc.) i Francji
(-0,2 proc.).

Na tym tle dobrze wygląda sytuacja Sta-
nów Zjednoczonych, które mają się rozwijać
w tempie 1,7 proc. w bieżącym roku i 2,7 proc.
w przyszłym. Jednak również w tym przy-
padku MFW zredukował swoje prognozy
o 0,2 proc.

Krajem, który wyraźnie zyskuje, jest Ja-
ponia. W tym roku jej gospodarka ma się roz-
wijać w tempie 2 proc. To efekt nowej polityki
rządu i tamtejszego banku centralnego, któ-
ra – podobnie jak w USA – polega na pom-
powaniu pieniędzy w gospodarkę.

Polska uplasuje się w strefie stanów
średnich. Nasza gospodarka ma w tym roku
wzrosnąć o 1 proc.

Wszystko, co w naszej mocy
Sytuacji gospodarczej UE przygląda

się też uważnie Komisja Europejska. Według
jej prognoz, w drugiej połowie bieżącego
roku PKB ma stopniowo rosnąć do osią-
gnięcia wartości dodatnich, a następnie
w 2014 roku jego wzrost nabierze tempa. Po-
nieważ popyt krajowy jest nadal ograniczony
szeregiem przeszkód, które są normalnym

następstwem głębokiego kryzysu finanso-
wego, popyt zewnętrzny ma być głównym
motorem wzrostu w tym roku. Oczekuje się,
że przeszkody do wzrostu spożycia pry-
watnego i inwestycji będą stopniowo usu-
wane, co pozwoli w przyszłym roku na
niewielkie ożywienie gospodarcze. Progno-
za ta jest oparta na założeniu, że dalsze
wdrażanie środków zaradczych pozwoli za-
pobiec ponownemu nasileniu się kryzysu za-
dłużeniowego.

Olli Rehn, wiceprzewodniczący Komisji
Europejskiej ds. gospodarczych i walutowych
oraz euro, stwierdził: – Wobec długotrwałej
recesji musimy zrobić wszystko, co w naszej
mocy, aby rozwiązać problem kryzysu bez-
robocia w Europie. Strategia polityczna UE

jest skoncentrowana na zrównoważonym
wzroście gospodarczym i tworzeniu miejsc
pracy. Konsolidacja fiskalna jest nadal prze-
prowadzana, ale w coraz wolniejszym tem-
pie. Jednocześnie konieczne jest zintensyfi-
kowanie reform strukturalnych, aby stymu-
lować wzrost w Europie.

Oczekuje się dalszego obniżania deficy-
tu sektora instytucji rządowych i samorzą-
dowych. W świetle słabych perspektyw dla
działalności gospodarczej w bieżącym roku

wskaźniki zadłużenia, według prognoz, mają
wynosić wobec PKB 89,8 proc. w UE i 95,5
proc. w strefie euro. W Polsce ciągle jesteśmy
poniżej 60 proc.

Chociaż zagrożenia dla perspektyw wzro-
stu gospodarczego maleją w związku z waż-
nymi decyzjami politycznymi, które zostały
podjęte od lata ubiegłego roku, wciąż istnie-
ją inne rodzaje ryzyka pogorszenia sytuacji.
Bardzo wysoki poziom bezrobocia w nie-
których państwach członkowskich mógłby
mieć wpływ na spójność społeczną i nabrać
trwałego charakteru, jeżeli nie zastaną wpro-
wadzone dalsze reformy. Ogólnie rzecz bio-
rąc, skuteczne wdrożenie środków dostoso-
wawczych oraz działania polityczne mające
na celu wzmocnienie struktury Unii Gospo-

darczej i Walutowej mają kluczowe znacze-
nie dla zapobiegania ponownym napięciom
na rynkach finansowych. 

Można się w tym wszystkim pogubić.
Dobrze jednak, że na wieść o poprawie sy-
tuacji w niektórych dziedzinach i krajach nie
wpadamy w euforię. Przekonanie o tym, że
teraz będzie już tylko lepiej, może prowa-
dzić na manowce. Doświadczenie uczy, że
w ocenie sytuacji gospodarczej trzeba być
ostrożnym. �

Wobec długotrwałej recesji musimy zrobić wszystko,
co w naszej mocy, aby rozwiązać problem kryzysu
bezrobocia w Europie. Strategia polityczna UE jest
skoncentrowana na zrównoważonym wzroście
gospodarczym i tworzeniu miejsc pracy. 
Konsolidacja fiskalna jest nadal przeprowadzana,
ale w coraz wolniejszym tempie. Jednocześnie
konieczne jest zintensyfikowanie reform 
strukturalnych, aby stymulować wzrost w Europie
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Wpołowie czerwca Bank Światowy obniżył prognozę wzrostu PKB w Polsce w 2013 roku do
1 proc. z 1,6 proc. przewidywanego w styczniu, ale na rok 2014 prognozuje odbicie tempa do
2 proc. W tym samym czasie eksperci agencji Moody’s Corp. (Moody’s Analytics) „dawali”
nam w 2013 roku 1,4 proc., gdy jeszcze w kwietniu było to 1,6 proc. W maju raport MFW pro-

gnozował na 2013 rok 1,2 proc., zaś Komisja Europejska uznała, że możliwe będzie jedynie 1,1 proc. Naj-
bardziej pesymistycznie oceniła Polskę w połowie bieżącego roku Organizacja Współpracy Gospodarczej
i Rozwoju (OECD) oceniając, że wzrost gospodarczy Polski nie osiągnie nawet jednego procenta i dopie-
ro w 2024 roku osiągnie 2,2 proc. A jeszcze pół roku temu przewidywania OECD mówiły, że w tym roku
będziemy się rozwijać w tempie 1,6 proc., a w przyszłym – 2,5 proc.

Dlaczego?
„Przyczyny spowolnienia w 2013 roku są cykliczne, a nie strukturalne – oceniał Bank Światowy. – Na

spowolnienie składają się czynniki zewnętrzne, czyli głównie sytuacja w strefie euro, ale także krajowe, w szcze-
gólności spadek inwestycji i konsumpcji” – powiedziała podczas prezentacji raportu ekonomistka polskie-
go oddziału Banku Światowego Ewa Korczyc. Dodała, że w drugiej połowie roku spodziewamy się poprawy
konsumpcji, m.in. wskutek obniżek stóp procentowych. Ponadto przyspieszenie gospodarki od II połowy
2013 roku i 2014 roku Bank Światowy wiąże z poprawą sytuacji w strefie euro.

Eksperci z Moody’s jako główne problemy Polski obok deficytu finansowego uznali rosnące bezrobocie
i niską stosunkowo konkurencyjność. Wprawdzie w ogłoszonym ostatnio rankingu konkurencyjności IMD (World
Competitiveness Centre), który obejmuj 60 krajów, Polska poprawiła swe miejsce z 34. na 33. Jednakże wciąż
wypada słabo w ocenie rynku pracy i przyciąganiu zagranicznych inwestycji, które w proporcji do PKB za 2012
rok wyniosły niespełna 0,6 proc. – stwierdza raport ekspertów Moody’s. Uważają oni, że jednym z powodów
pogarszającej się konkurencyjności rynku pracy w Polsce (podobnie jak w Czechach i na Węgrzech) jest to, że
jednostkowe koszty pracy wzrosły w szybszym tempie niż w Niemczech (w przypadku Polski średnie nomi-
nalne godzinowe koszty robocizny wzrosły o 3,1 proc. wobec 2,6 proc. w Niemczech).

Z kolei OECD, prognozując najbliższą przyszłość, ostrzega przed zagrożeniami jakie tworzą m.in. spa-
dek konsumpcji prywatnej (gospodarstwa domowe mogą zwiększyć zakres oszczędzania ze względu na nie-
pewną sytuację na rynku pracy) oraz wzrost bezrobocia (według metodologii OECD z 10,8 proc. w tym
roku do ponad 11 proc. w przyszłym). OECD, która zrzesza 34 najbardziej rozwinięte kraje Świata, zapo-
wiada, że przewlekła słabość ekonomiczna w Europie „może przerodzić się w stagnację, co będzie miało
negatywne implikacje dla globalnej gospodarki”. Ta zapowiedź jest dodatkowym sygnałem alarmowym dla
Polski, bowiem przewidywany średni wzrost PKB w 34 krajach zrzeszonych w OECD to 1,2 proc. w tym
roku i 2,3 proc. w 2014 roku. A w krajach poza OECD tempo to prognozowane jest odpowiednio na 5,5
proc. i 6,2 proc.

Dwuznacznie, z punktu widzenia Polski, brzmią ogłoszone 9 lipca przez Międzynarodowy Fundusz Wa-
lutowy prognozy dla całego świata w 2013 i 2014 roku (World Economic Outlook). Obniżono (w porów-
naniu z kwietniem bieżącego roku) wzrost PKB na świecie o 0,2 punkty procentowe – odpowiednio do
3,1 proc. i 3,8 proc. Europa Środkowo-Wschodnia jest jedyną wyszczególnioną w raporcie grupą państw,

Trudne wyjście z dołka
ECHA POLSKIE

Obserwatorzy
zagraniczni nadal
odnotowują, że
Polska w tym
roku popadła 
w trudności 
gospodarcze 
i finansowe. 
Kolejne 
międzynarodowe
instytucje 
finansowe 
w swych 
prognozach
zmniejszały 
przewidywane
jeszcze wiosną
tempo wzrostu
w tym i przyszłym
roku, co świadczy,
że nie są w stanie 
dostrzec 
perspektywy 
bliskiej i bardziej
odczuwalnej 
poprawy
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dla której prognozy nie zostały obniżone. Dla
nas to generalnie dobrze. Jednakże nie moż-
na pominąć komentarza MFW do obniżenia
wzrostu PKB w skali światowej, który stwier-
dza, że ta rewizja w dużej mierze wynika z wy-
raźnie słabszego popytu krajowego i słabszego
wzrostu w kilku kluczowych gospodarkach
wschodzących, jak i z przeciągającej się recesji
w strefie euro. Komentarz ten podkreśla:
– Wciąż przeważają ryzyka, że wzrost będzie
słabszy wskutek spowalniającego kredytu
i możliwości zacieśnienia warunków finan-
sowych, jeśli antycypowane ograniczanie
stymulacji monetarnej w USA doprowadzi do
trwałego odwrócenia napływów kapitało-
wych. Zauważmy: takie ryzyka dotyczą tak-
że nas.

„Okruchy nadziei”
– Nutkę optymizmu i wiarę w polskie

możliwości wprowadził na początku lipca je-
den z szefów Moody’s Investor Service Jaime
Reusche. Powiedział on dziennikowi „The Wall
Street Journal”, że w ocenie zdolności kre-
dytowych Polska nadal zachowuje poziom A2.
Zdaniem Reusche’a, w porównaniu z innym
krajami z podobnym rankingiem, polskie fi-
nanse publiczne „nie są w złym stanie”.
Dlatego, mimo ostatniego finansowego po-
ślizgu spowodowanego nagłym spowolnie-
niem gospodarki, Moody’s musi spojrzeć na
polski dług i deficyt w dłuższej perspektywie.
Polska bowiem do niedawna opierała się ze-
wnętrznej presji kryzysowej. Jednakże w cią-
gu ostatnich 12 miesięcy ta odporność nie-
mal całkowicie wyparowała, co jest następ-
stwem niższego poziomu inwestycji, spadku
prywatnej konsumpcji i osłabienia rynku
pracy. Reusche kończy stwierdzeniem, że
Polska nie jest jedynym krajem, który musi
sprostać problemom, jakie niesie spowolnienie
gospodarki generujące zwiększenie deficytu
finansów publicznych. Związane z tym wy-
zwania niestety pojawiły się w czasie, gdy na-
rastają koszty obsługi długu. Polski to jesz-
cze nie dotyczy i w tym wypadku znajduje się
ona w dogodnej sytuacji. Drąży jednak już py-
tanie, czy gospodarczy wzrost pomoże
w zneutralizowaniu tego kosztu w drugiej po-
łowie 2013 roku i w 2014 roku. Dlatego do-
brze, że minister Rostowski postarał się, by
zabezpieczyć 88 proc. tegorocznych potrzeb
kredytowych do końca czerwca. Zapewni to
utrzymanie polskiej wiarygodności kredyto-
wej, a więc i samego ratingu – twierdzi Jaime
Reusche.

Jeszcze dalej poszedł w czerwcowym
komentarzu ośrodek badawczy Capital Eco-
nomics (CE). Ocenił on, że chociaż nasza go-
spodarka w drugim kwartale tego roku nie wy-
kazała objawów ożywienia, ma już za sobą
najniższy punkt spadku. Wśród „okruchów
nadziei”, jak to nazywa CE, wymieniono przy-
rost sprzedaży detalicznej w maju realnie
o 1,2 proc. oraz wyższą w ostatnich miesią-
cach dynamikę eksportu. Inną oznaką nadziei

jest przyrost płac realnych w reakcji na szyb-
ką obniżkę stopy inflacji do 0,5 proc. w
maju wobec 0,8 proc. w kwietniu.

W oczach inwestorów
Mimo trudności gospodarczych i finan-

sowych, jakie zaczęły się ujawniać od 2012
roku, w wielu istotnych punktach Polska ma
nadal niezłe oceny, choć w dużej części od-
noszą się one jeszcze do sytuacji w ubiegłym
roku. Ogłoszony w czerwcu bieżącego roku
raport konferencji ONZ ds. Handlu i Rozwoju
(UNCTAD) stwierdził, że Polska zajęła
4. miejsce w Europie i 14. na świecie pod wzglę-
dem atrakcyjności inwestycyjnej w oczach
wielkich firm. I stało się tak, choć w przepły-
wie bezpośrednich inwestycji zagranicznych na
świecie nastąpił spadek aż o 18 proc. Według
ekspertów UNCTAD, powrót do przyzwo-
itego poziomu inwestycji zajmie nawet 8–10
lat. Co gorzej dla nas, UE straciła pozycję naj-
większego inwestora i odbiorcy inwestycji za-
granicznych. W 2007 roku suma inwesty-
cji krajów unijnych wynosiła 1,3 bln dol.,
a w 2012 roku jedną czwartą tej kwoty.
Wskutek tego w zeszłym roku kraje „27” za-
inwestowały za granicą mniej, niż państwa
rozwijające się. Dotknęło to również Polskę.
Według raportu UNCTAD wartość bezpo-
średnich inwestycji zagranicznych w Polsce
w zeszłym roku spadła o 82 proc., do 3,4 mld
dol., a taki poziom ostatni raz notowaliśmy
w połowie lat 90. – To nie znaczy, że 10 mld
inwestycji produkcyjnych z Polski odpłynęło,
one w Polsce są i zostały – wyjaśnia ekspert
ONZ prof. Zbigniew Zimny, dodając, że Pol-
ska nie znalazła się jednak wśród 20 krajów
przyjmujących najwięcej bezpośrednich in-
westycji zagranicznych. Tak więc wymowa opi-
nii o naszej atrakcyjności inwestycyjnej traci
na znaczeniu w świetle faktów.

Sytuacja jest jednak bardziej złożona i nie-
jednoznaczna, co ukazuje m.in. wynik badań
przeprowadzonych przez Ernst & Young.
Okazuje się, że dzięki zagranicznym projek-
tom w ubiegłym roku w Polsce powstało
13,1 tys. etatów. Żaden badany kraj nie za-
notował takiej dynamiki. Dzięki temu, po
spadku na 6. miejsce Polska powróciła na
3. miejsce pod względem liczby miejsc pra-
cy w Europie, zapewnionych dzięki zagra-
nicznym inwestycjom (na czele tej listy zna-
lazły się Wielka Brytania i Rosja).

Współgra z tymi danymi nieco zaskaku-
jący wynik ankiety zorganizowanej przez
Polsko-Niemiecką Izbę Przemysłowo-Han-
dlową (AHK Polska) w 16 krajach, wśród
1623 przedsiębiorstw z kapitałem zagra-
nicznym, które zainwestowały w Europie
Środkowo-Wschodniej. Po raz pierwszy Pol-
ska wyszła na pierwsze miejsce w rankingu
atrakcyjności inwestycyjnej Europy Środko-
wo-Wschodniej. Przez 7 lat miejsce to zaj-
mowały Czechy. Jeszcze w 2007 roku znaj-
dowaliśmy się na siódmym miejscu, potem
dziewiątym, czwartym i dopiero w ostatnich

dwóch poprzednich latach na drugim. W te-
gorocznym badaniu 38 proc. firm z siedzibą
w Polsce chce zwiększać w 2013 roku nakła-
dy inwestycyjne, zaś 65 proc. respondentów
wyraziło zadowolenie z jakości kształcenia
akademickiego. Pierwsze miejsce zajęliśmy
pod względem dostępności wykwalifikowa-
nej siły roboczej. Zgodnie z wynikami tej an-
kiety 94 proc. przedsiębiorstw ponownie za-
inwestowałoby w naszym kraju. Do słabości
odczuwanych w działalności zagranicznych
firm w Polsce ich menedżerowie zaliczyli nie-
dostateczną jakość administracji i infra-
struktury, skomplikowany i zmieniający się
często system podatkowy, a także brak spój-
nych interpretacji podatkowych urzędów.

Jak się żyje?
Dla porządku i zachowania tradycji tego

zagranicznego przeglądu warto przytoczyć
wyniki najnowszych badań porównawczych
warunków życia w Polsce i w innych krajach,
choć z reguły plusy dla Polski w tej dziedzi-
nie są u nas przyjmowane bardzo krytycznie,
wręcz z niewiarą. Takie zestawienie przyniósł
sporządzony przez OECD indeks obejmujący
34 kraje uprzemysłowione. Lista ta nie wska-
zuje zwycięzcy, ale w każdej z 11 kategorii na
czoło wysuwa się Australia. W punktacji od
1 do 10 Polska w większości kategorii plasu-
je się znacznie poniżej średniej. Dotyczy to
głównie sytuacji mieszkaniowej (3,1), do-
chodów (1), zatrudnienia (5,2) i zadowole-
nia z życia (3,8). Dobre wyniki nasz kraj uzy-
skuje natomiast w takich kategoriach jak edu-
kacja (7,8), bezpieczeństwo (9,6), a także pro-
porcje między pracą a czasem wolnym (7)
– w tych kategoriach wyprzedzamy Austra-
lię. Wątpliwe jednak, czy przodowanie w re-
lacji czasu wolnego do czasu pracy najlepiej
o nas świadczy.

Bardziej pokrzepiającą wiadomość przy-
niósł nam Eurostat. Według nowej metodo-
logii badania poziomu życia obywateli w kra-
jach Unii Europejskiej (tzw. Actual Individual
Consumption–AIC, co oznacza faktyczne
spożycie indywidualne), Polakom żyje się le-
piej niż sądzono na podstawie PKB na gło-
wę. Nowa metodologia zastosowana przez
Eurostat bierze pod uwagę nie wielkość go-
spodarki, ale to, ile dóbr i usług statystyczny
mieszkaniec kraju rzeczywiście skonsumował
w ciągu roku. Wskaźnik ten obejmuje nie tyl-
ko te dobra i usługi, za które obywatel sam
płaci, ale i te sfinansowane przez rząd i or-
ganizacje pozarządowe. Według tradycyjnej
metody w 2012 roku Polska znajdowała się
na poziomie 66 proc. średniej unijnej i wy-
przedzaliśmy tylko Bułgarię, Rumunię, Ło-
twę i Węgry. Według AIC nasz poziom życia
to 71 proc. średniej unijnej i wyprzedzamy nie
tylko cztery wymienione kraje, ale także Cze-
chy i Estonię. No cóż, to pokrzepia, ale do sa-
tysfakcji jeszcze daleko, bo nie może cieszyć
nieco lepsze miejsce w biedniejszej części Eu-
ropy. �



Cezary Rybski

Konfederacja Lewiatan
Potrzebne jest współdziałanie rządu, sa-

morządów, przedsiębiorców i pracowników
dla wzmacniania konkurencyjności gospo-
darki tak, abyśmy mogli wspólnie – we
współpracy i dialogu – sprostać nowym wy-
zwaniom. – Zdajemy sobie sprawę z proble-
mów, z jakimi zmaga się Polska. Naszym za-
daniem jest zapewnienie wzrostu gospodar-
czego i nowych miejsc pracy – czytamy w Ma-
nifeście Przedsiębiorców, który ogłosiła Kon-
federacja Lewiatan.

Pracodawcy uważają, że Polsce grozi sta-
gnacja gospodarcza, niższy wzrost produk-
tywności, wyższe bezrobocie, frustracja wie-
lu grup społecznych i nasilenie emigracji mło-
dzieży. Firmy, wychodząc ze spowolnienia go-
spodarczego, starają się zdobywać nowe ryn-
ki zbytu, ale borykają się z biurokracją, nie-
stabilnością prawa i systemu podatkowego,
przewlekłością postępowań sądowych i in-
westycyjnych. Warunkiem dalszego wzrostu
jest zwiększenie produktywności i inwestycji.
Jednocześnie firmy muszą przygotować się
na nowe wyzwania – zmianę zasad prowa-
dzenia biznesu, który poprzez rewolucję cy-
frową zmienia dostęp do informacji, zasobów

i usług. Przedsiębiorcy znajdują nowe rynki
zbytu, kreują nowe produkty i usługi, po-
prawiają organizację pracy oraz budują za-
ufanie w relacjach z pracownikami. Potrze-
bują jednak wsparcia instytucjonalnego i pra-
wa tworzącego przewidywalne warunki dla
działalności gospodarczej. Oferują kre-
atywność, przedsiębiorczość, chęć współ-
działania, zdolność do przeprowadzania
zmian, pozyskiwanie najlepszych pracow-
ników, a także wysokiej jakości produkty
i usługi. Oferując to wszystko, przedsię-
biorcy mają pewne oczekiwania wobec rzą-
du, samorządów i całej administracji. Po
pierwsze, oczekują rozwiązywania bieżą-
cych problemów, długofalowego planowania
oraz umiejętności nowoczesnego myślenia
o zmianach w społeczeństwie i ekonomii. Nie-
zbędne jest nie tylko przyjmowanie, ale kon-
sekwentne realizowanie strategii rozwoju
gospodarki, zgodność celów krótkofalo-
wych z wyzwaniami na lata. Po drugie, po-
prawiania warunków rozwoju firm. Po trze-
cie, ułatwiania ekspansji i internacjonaliza-
cji gospodarki poprzez rozwój eksportu i po-
zyskiwanie inwestycji zagranicznych. Chce-
my spójności w działaniach instytucji pań-
stwa, aby dbając o konkurencyjność polskich
przedsiębiorstw, ułatwiać funkcjonowanie

firm zainteresowanych inwestowaniem w Pol-
sce i wspierać te firmy, które decydują się na
rozwój eksportu. Po czwarte, działań dla po-
głębiania integracji europejskiej, budowy
jednolitego rynku, dbania o równe szanse dla
polskich przedsiębiorców w Unii Europejskiej,
a także debaty o wejściu Polski do strefy euro.
Nie jest to już dyskusja wyłącznie na temat
skutków ekonomicznych naszej obecności
w unii walutowej, ale decyzja o konsekwen-
cjach politycznych i społecznych, która w naj-
bliższych latach zadecyduje o naszej pozy-
cji w zmieniającej się Europie. I wreszcie po
piąte, skutecznego dialogu, który angażuje
przedsiębiorców i obywateli w proces sta-
nowienia prawa i budowanie porozumienia.
Chcemy, aby konsultacje oznaczały realną
dyskusję i branie pod uwagę naszych po-
stulatów. Jeżeli są one odrzucane, to chcie-
libyśmy zawsze znać powody odrzucenia i ar-
gumenty za tym przemawiające.

Na końcu Manifestu pracodawcy napi-
sali: „Chcemy, aby rząd i samorządy rozu-
miały rolę przedsiębiorców w kraju. Biorąc na
siebie odpowiedzialność za rozwój gospo-
darczy, potrzebujemy partnerstwa i dialogu.
Oferujemy wolę współpracy. Zobowiązujemy
się do aktywnego udziału w procesie legisla-
cyjnym. Chcemy podejmować stojące przed
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Wbrew nadziejom,
sytuacja gospodarcza
Polski w pierwszych

sześciu miesiącach 
bieżącego roku nie poprawiła się.

Nasza gospodarka szoruje po dnie 
i ociera się o recesję. Przedsiębiorcy jednak

nie składają broni. Nie dość, że walczą w swoich
firmach o utrzymanie się na powierzchni, że zdobywają

nowe rynki poza granicami kraju, to jeszcze wyręczają rząd 
w pracy nad strategią i rozwiązaniami, które odblokują przedsiębiorczość. Na razie rząd

nie słucha ich uważnie, ale może w końcu będzie musiał, bo nie wyjdziemy z dołka

Rząd będzie musiał



nami wyzwania i sprostać im. Bez współpracy
rządu, samorządów, administracji, pracow-
ników i przedsiębiorców to się nie uda. Wszy-
scy razem – do dzieła”.

Krajowa Izba Gospodarcza
Działania proponowane przez Mini-

sterstwo Finansów mają charakter krótko-
wzroczny i nie są niczym innym jak odsu-
nięciem problemów finansowych państwa
w czasie – uważa Krajowa Izba Gospodar-
cza, negatywnie oceniając propozycje zmian
w ustawie o finansach publicznych. Szcze-
gólnie niepokoi informacja dotycząca pla-
nowanego złagodzenia obecnie obowiązu-
jących progów ostrożnościowych i wprowa-
dzenia nowej reguły wydatkowej. KIG nie po-
piera również pogłębiania deficytu. Twierdzi,
że tego typu działania mogą stanowić sygnał
do utrwalania nieracjonalnych wydatków i nie-
gospodarności w zarządzaniu publicznymi
pieniędzmi. Pogłębienie deficytu finansów pu-
blicznych oznacza, że w kolejnych latach po-
jawią się jeszcze większe potrzeby pożyczkowe,
a sytuacja gospodarcza jednoznacznie wska-
zuje na to, iż nie możemy liczyć na zwiększanie
wpływów budżetowych w postaci podat-
ków.

Trudno zgodzić się również z tezą, twier-
dzi KIG, że rok 2014 będzie dla polskiej go-
spodarki na tyle dobry, że pozwoli znacząco
poprawić kondycję finansową państwa.

W perspektywie krótko- i średniookresowej nie
widać wyraźnych bodźców wzrostu, szcze-
gólnie w obliczu rosnącego bezrobocia i spad-
ku popytu wewnętrznego.

Jedynym sposobem na zbilansowanie bu-
dżetu, opartego na zbyt optymistycznych za-
łożeniach, zdaje się być politycznie trudne, ale
w rezultacie efektywne, czasowe zamrożenie
wydatków budżetowych. Obecny stan fi-
nansów publicznych to skutek wielokrotnie sy-
gnalizowanych – również przez Krajową
Izbę Gospodarczą – zaniedbań, m.in. w za-
kresie utrzymywania przywilejów emerytal-
nych, nieracjonalnych wydatków admini-
stracyjnych i przepisów, które wspierają zbyt
wysokie z perspektywy rynku koszty pu-
blicznych inwestycji infrastrukturalnych.

W ocenie Krajowej Izby Gospodarczej ra-
dykalne cięcie wydatków budżetowych będzie
dla gospodarki korzystniejsze w ujęciu dłu-
goterminowym od podwyższenia progów
ostrożnościowych i pogłębienia zadłużenia.
Należy bowiem uwzględnić, że odejście od do-
tychczasowych ograniczeń w kreowaniu dłu-
gu publicznego spowoduje spadek zaufania
inwestorów zagranicznych do naszej go-
spodarki, a w konsekwencji może przyczynić
się do utraty potencjalnych inwestycji.

Business Centre Club
Budżet na rok następny też skonstru-

owany jest na zbyt optymistycznych założe-

niach – twierdzi BCC. Dokument „Założe-
nia projektu budżetu państwa na rok 2014”
został przygotowany w okresie wysokiej nie-
pewności dotyczącej obecnych i przyszłych
warunków makroekonomicznych dla pro-
wadzenia polityki gospodarczej. Związane jest
to głównie z faktem, iż w otoczeniu ze-
wnętrznym Polski, w szczególności w pań-
stwach UE, które stanowią około 75 proc. od-
biorców polskiego eksportu, spodziewana
poprawa koniunktury nie następuje w tem-
pie wcześniej oczekiwanym. Towarzyszą
temu trudno przewidywalne wahania kursu
złotego.

Rząd podtrzymuje, że celem fiskalnym
nadal pozostaje „zlikwidowanie nadmiernego
deficytu sektora instytucji rządowych i sa-
morządowych przy zapewnieniu optymal-
nego tempa konsolidacji finansów publicz-
nych w kontekście dbałości o zrównoważo-
ny wzrost gospodarczy”. Tak zapisana for-
muła określa (w sposób bardzo ogólnikowy)
intencje rządu, jednak jest na tyle pojemna,
że daje dużą swobodę przy przyjmowaniu po-
szczególnych wskaźników makroekono-
micznych.

Należałoby się spodziewać, że przyjęte
podstawowe wskaźniki makroekonomiczne
będą ostrożne, znacznie bardziej „konser-
watywne” niż te, które rząd przyjmował rok
temu, planując budżet na 2013 rok. Rząd po-
pełnił błąd i zamierza go powtórzyć. �
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Renta planistyczna od inwestora
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PRAWO

Skutkiem zwiększenia wartości 
nieruchomości spowodowanego 
uchwaleniem i wejściem w życie 

miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego może być obciążenie 

właściciela lub użytkownika wieczystego
tzw. rentą planistyczną. Opłata ta 

z założenia ma służyć pokryciu kosztów
postępowania planistycznego

Podstawy prawne
Opłata jednorazowa z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, zwa-

na również rentą planistyczną, została uregulowana w art. 36 ust. 4
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.).
Do ustalenia wysokości renty planistycznej stosuje się uregulowania
zawarte w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieru-
chomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn.
zm.). Przy ustalaniu powyższej opłaty bierze się zaś pod uwagę kon-
kretny współczynnik procentowy wyrażony w uchwale właściwej rady
gminy (rady miasta) o przyjęciu miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego.

Naliczenie renty planistycznej
Możliwość naliczenia opłaty jednorazowej uzależniona jest od

łącznego spełnienia następujących przesłanek: obiektywnego wzro-
stu wartości nieruchomości spowodowanego uchwaleniem i wejściem
w życie nowych regulacji planistycznych oraz zbycia tej nieruchomości
w ciągu 5 lat od daty wejścia w życie nowych lub zmienionych regulacji.
Opłata może zostać pobrana od właściciela lub użytkownika wie-
czystego nieruchomości. Ponieważ inwestor, który zamierza zbyć nie-
ruchomość objętą planem miejscowym, powinien nie tylko liczyć się
z kosztami opłaty planistycznej, ale również mieć możliwość wcze-
śniejszego ustalenia jej wysokości, to wprowadzona została regula-
cja art. 37 ust. 7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym. Zgodnie z powyższym przepisem właściciel nieruchomości
może żądać jeszcze przed jej zbyciem ustalenia przez wójta (burmi-
strza, prezydenta miasta) w drodze decyzji administracyjnej wyso-
kości przyszłej opłaty planistycznej.

Problem realnego zysku
Kwestią dyskusyjną jest to, czy w świetle obowiązujących regu-

lacji prawnych dla ustalenia i poboru renty planistycznej konieczne
jest uzyskanie w wyniku sprzedaży realnego zysku przez dotychcza-
sowego właściciela zbywanej nieruchomości. W ocenie większości dok-
tryny i orzecznictwa opłata jednorazowa powinna zostać uniezależ-
niona od powstania realnego zysku, tj. powinna zostać pobrana, na-
wet jeżeli właściciel w wyniku objęcia regulacjami planistycznymi nie
uzyskał żadnego zysku. Na takim stanowisku stanął m. in. Wojewódzki
Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w wyroku z dnia 15 maja 2007
r. (sygn. II SA/Bd 146/07). W powyższym wyroku stwierdzono, że na-
wet w przypadku, kiedy przed wejściem w życie nowych ustaleń pla-
nistycznych zawarta została pomiędzy właścicielem nieruchomości
a przyszłym nabywcą umowa przedwstępna zbycia nieruchomości,
a następnie nieruchomość została zbyta za cenę ustaloną przed wej-
ściem w życie planu miejscowego, to i tak zbywca powinien dodat-
kowo opłacić rentę planistyczną. Pogląd taki wynika ze stwierdzenia,

że bez względu na cenę zbycia rynkowa wartość nieruchomości
w momencie sprzedaży wzrosła w wyniku objęcia jej planem miej-
scowym.

Wysokość renty planistycznej
Konkretna wysokość renty planistycznej powinna zostać ustalona

w oparciu o wskazany w uchwale przyjmującej plan miejscowy współ-
czynnik oraz uzyskany w toku postępowania operat szacunkowy. Usta-
lenie stawki procentowej jest obligatoryjnym elementem planu miej-
scowego, a z ugruntowanego orzecznictwa wynika, że stawka ta nie
może zostać ustalona w wysokości 0 proc. Powyższa stawka wska-
zuje, ile procent z wzrostu wartości nieruchomości spowodowane-
go uchwaleniem lub zmianą planu miejscowego powinna uzyskać gmi-
na w formie renty planistycznej.

Ponieważ podstawą obliczenia analizowanej opłaty jest ustale-
nie rynkowego wzrostu wartości nieruchomości, to dla precyzyjne-
go ustalenia tego wzrostu konieczne jest sporządzenie operatu sza-
cunkowego przez rzeczoznawcę majątkowego. Operat taki powinien
spełniać wymagania wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i spo-
rządzania operatu szacunkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2109
z późn. zm.). Wzrost wartości nieruchomości w operacie szacunko-
wym powinien zostać ustalony poprzez porównanie rynkowej war-
tości nieruchomości na dzień sprzedaży przy uwzględnieniu prze-
znaczenia terenu obowiązującego po uchwaleniu lub zmianie planu
miejscowego z wartością nieruchomości przed wejściem w życie no-
wych regulacji planistycznych. Warto pamiętać, że do wzrostu war-
tości nieruchomości nie dochodzi, a więc nie ma podstaw do usta-
lenia renty planistycznej, jeżeli przeznaczenie nieruchomości w no-
wym planie jest takie samo jak w planie miejscowym poprzednio obo-
wiązującym.

Kwestionowanie renty planistycznej
Wysokość renty planistycznej każdorazowo określana jest w de-

cyzji administracyjnej wydawanej przez wójta (burmistrza, prezydenta
miasta). Inwestor będący adresatem takiej decyzji ma możliwość za-
kwestionowania tak samego obowiązku uiszczenia opłaty planistycznej,
jak i jej wysokości. W pierwszym przypadku w odwołaniu skierowa-
nym do właściwego samorządowego kolegium odwoławczego nale-
ży wykazać, że nie doszło do wzrostu wartości nieruchomości, np.
nie zmieniły się ustalenia planistyczne obejmujące sprzedawaną nie-
ruchomość. W przypadku kwestionowania ustalonej wysokości
opłaty jednorazowej warto wskazać na błędy popełnione przez rze-
czoznawcę majątkowego w opracowywaniu podstawowego dla
analizowanego postępowania dokumentu, jakim jest operat sza-
cunkowy.

Kazimierz Pawlik





Maciej Otrębski

WI kwartale produkt krajowy
brutto wzrósł o 0,5 proc.,
a w drugim już o 1 proc. Sprze-
daż detaliczna okazała się

w czerwcu bieżącego roku większa o 1,8 proc.
i był to wynik najlepszy od dwunastu miesięcy.
W czerwcu dowiedzieliśmy się też, że rośnie
zatrudnienie w przetwórstwie przemysło-
wym. Przybyło 5 tys. miejsc pracy i nie moż-
na tego tłumaczyć czynnikami sezonowymi.
Fabryki pracują bowiem nie w rytmie wy-
znaczonym pogodą, tylko warunkami ryn-
kowymi. O poprawie w tej dziedzinie prze-
konują też dane Głównego Urzędu Staty-
stycznego. Produkcja przemysłowa wzrosła

w czerwcu o 3 proc. w porównaniu z analo-
gicznym okresem roku ubiegłego.

Według GUS poprawił się też ogólny kli-
mat koniunktury w budownictwie. Firmy

oceniły sytuację w lipcu nieco mniej pesymi-
stycznie niż w czerwcu, na poziomie zbliżo-
nym do odnotowanego w analogicznym
miesiącu ubiegłego roku. – Wewnętrzna dy-
namika polskiej gospodarki – powiedział
Marek Belka, prezes Narodowego Banku Pol-
skiego – zaczyna się materializować. Polska
jest coraz bardziej konkurencyjna, co widać
po naszym eksporcie.

Walka o rynki
Gdy przed pięciu laty zaczął się świa-

towy kryzys finansowy, polską gospodarkę
ciągnęły dwa motory. Jednym z nich była
konsumpcja wewnętrzna. Polacy nie prze-
straszyli się kryzysu i nie zmniejszali zaku-
pów. Zbyt nakręcał koniunkturę. Eksport

w roku 2009 przyhamował, ale już w roku
następnym zaczął rosnąć. To był drugi czyn-
nik pozwalający uniknąć recesji. W pierw-
szych miesiącach tego roku polscy konsu-

menci trzymali się za portfele. Ale w czerw-
cu zaczęli kupować więcej. A eksport przy-
spiesza znakomicie. Dzieje się tak dlatego,
że polskie wyroby mają przewagę zarówno
nad produktami z Zachodu, jak i nad chiń-
ską tandetą. Z pierwszymi konkurują ceną,
a drugie biją na głowę jakością. Konsument
w trudnych czasach, gdy ma do wyboru do-
bry produkt po umiarkowanej cenie, sięgnie
po niego prędzej niż po wyrób drogi albo nic
nie warty.

Według danych Głównego Urzędu Sta-
tystycznego eksport w tym roku rośnie w tem-
pie 7,4 proc. A import nieco maleje. – Ze
względu na kryzys w strefie euro – powiedział
wicepremier, minister gospodarki Janusz
Piechociński – polscy przedsiębiorcy zwięk-
szają sprzedaż na rynki pozaunijne. W przy-
padku niektórych krajów wzrost sprzedaży się-
ga 90 proc. Polski eksport znacznie szybciej
rósł do krajów rozwijających się niż do roz-
winiętych.

Jest to kolejny dowód na imponującą
umiejętność dostosowania się naszych przed-
siębiorców do różnych trudnych sytuacji. Są
po prostu zahartowani w bojach z krajową ad-
ministracją i przećwiczeni w pokonywaniu
przeszkód.

Oxford Economics opublikował ra-
port, w którym prognozuje, że Polska w cią-
gu najbliższych kilku lat będzie pod wzglę-
dem wzrostu eksportu wiceliderem w Eu-
ropie, ustępując podium tylko Turcji. Ten
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Kupowanie czasu
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zaczęli kupować więcej. A eksport przyspiesza
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konkurują ceną, a drugie biją na głowę jakością



konkurujący z nami kraj ma jednak po-
ważne problemy polityczne i być może wy-
padnie z gry.

O tym, że nasza żywność ma wzięcie na
wielu rynkach, wiemy od dawna. W tym roku
eksport artykułów rolno-spożywczych ro-
śnie najszybciej, bo aż o 17 proc. Wpływ na
to ma wysoka jakość wyrobów gotowych (wę-
dlin, produktów mleczarskich, słodyczy), jak
i niska cena surowców. Polskie kurczaki są np.
tańsze o jedną trzecią od produkowanych na
zachodzie Europy. Co ciekawe, mimo nagonki
na polskich producentów żywności, jaką
urządziły media w Czechach i na Słowacji,
sprzedaż na te rynki nie zmalała.

Bardzo szybko rośnie także eksport
wieprzowiny. – W ubiegłym roku sprzeda-
liśmy 316 tys. ton tego surowca, w bieżącym
zanosi się na 550 tys. ton – powiedział Wi-
told Choiński, prezes Związku Polskie Mię-
so. Dynamika wzrostu tego eksportu nale-
ży do największych w Europie. Będą nato-
miast problemy z eksportem mięsa z uboju
rytualnego do krajów muzułmańskich i do
Izraela. Polskie ostre przepisy w tym zakre-
sie zostały bowiem decyzją Sejmu utrzy-
mane.

Chociaż wyniki eksportu produktów
spożywczych są imponujące, nie stanowią
one w ogólnym bilansie zasadniczej pozycji.
Jest to około 10 proc. całego eksportu. Naj-
więcej zarabiamy na wyrobach przemysło-

wych. Większość z nich (samochody, pral-
ki, lodówki, telewizory), choć produkowana
w Polsce, sprzedawana jest pod innymi
markami, gdyż właścicielami fabryk są obce
koncerny.

Sukcesy osiągają jednak także firmy o pol-
skim rodowodzie. PESA, powstała na bazie
Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego
w Bydgoszczy, podbija rynki swoimi tram-
wajami i pociągami. Jej najnowszy kontrakt
to budowa 120 tramwajów dla Moskwy.
Pierwsze pojawią się na torach w stolicy Ro-
sji wiosną przyszłego roku. Stowarzyszenie
Eksporterów Polskich wyróżniło natomiast
Kujawską Fabrykę Maszyn Rolniczych Kru-
kowiak. Podbija ona swoimi wyrobami eu-
ropejskie i światowe rynki.

Okazuje się także, że polskie firmy są po-
ważnymi graczami na rynku producentów
drzwi i okien. Wartość tego eksportu prze-
kroczyła w ubiegłym roku 1 mld euro. To naj-
lepszy wynik w historii.

Łatanie budżetu
Stało się to, co niektórzy analitycy wiesz-

czyli od początku roku. Ich zdaniem, budżet
państwa był skonstruowany zbyt optymi-
stycznie. I wyszło, że mieli rację. Budżet mu-
siał być znowelizowany, a deficyt zwiększo-
ny. Inaczej finansów państwa nie dałoby się
zbilansować. Przekroczyliśmy bowiem pierw-
szy próg ostrożnościowy, czyli dług jest

większy niż 50 proc. produktu krajowego
brutto.

20 sierpnia rząd przyjął nowelizację bu-
dżetu państwa na 2013 rok, zwiększającą de-
ficyt budżetowy o około 16 mld zł. Ograni-
czenie wydatków budżetowych w projekcie no-
welizacji wynosi 7,656 mld zł. To mniej niż za-
powiadane wcześniej 8,5–8,6 mld zł.

Skutki tego, co się dzieje w całej Europie,
są coraz bardziej odczuwalne, dlatego rząd
podejmuje decyzje, które będą starały się po-
budzać gospodarkę w tym najbardziej kry-
tycznym czasie. Jest to kupowanie czasu.
Przyszły rok ma być dla gospodarki bardziej
pomyślny, a po reformie Otwartych Fundu-
szy Emerytalnych do Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych popłyną pieniądze na załatanie
dziury, którą wypełnia się środkami z budżetu.
To będzie ulga dla finansów publicznych.
– Żywimy przekonanie, że rok 2013 jest cza-
sem krytycznym i że rok 2014 powinien być
rokiem ożywienia – mówił premier. Tusk
powiedział też, iż nie sądzi, by doszło do ra-
dykalnego przełomu, niemniej jednak rząd za-
kłada, że pod koniec 2013 roku i w 2014 roku
powinny pojawić się pierwsze jaskółki oży-
wienia gospodarczego.

Równocześnie rząd kończy pracę nad
ustawą o nowej regule wydatkowej, która po-
winna wejść w życie jeszcze w tym roku. Bę-
dzie ona hamować nadmierne wydatki pań-
stwa. �
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Proszę scharakteryzować polski rynek
faktoringu.

– Do Polskiego Związku Faktorów nale-
żą 22 instytucje finansowe. Szesnaście to
specjalistyczne spółki faktoringowe, cztery
– banki komercyjne oraz dwie firmy broker-
skie Obroty faktorów ze Związku w 2012 ro-
ku osiągnęły wartość 81,8 mld zł. Dla
porównania obroty całej branży stanowiły
113,1 mld zł.

Charakterystyczną cechą rynku faktoringu
w Polsce jest wysoka dynamika. Mimo spo-
wolnienia gospodarki rynek rośnie w tempie
dwucyfrowym. W 2012 roku rynek wzrósł
o 21,9 proc. Jest to stały, silny trend. W cią-
gu dziesięciu lat rynek wzrósł czternasto-
krotnie, najszybciej w Europie.

Dynamiczny przyrost obrotów branży jest
wynikiem silnego zapotrzebowania na usłu-
gi faktoringu. Przedsiębiorcy przekonali się
o tym, że jest to produkt zarówno na dobre,
jak i złe czasy. Faktoring to nie tylko źródło
finansowania bieżącej działalności, to rów-
nież sprawdzone zabezpieczenie przed ryzy-
kiem braku zapłaty.

Obserwacje wykorzystania poszczegól-
nych form faktoringu wykazują, że klienci ko-
rzystają prawie tak samo chętnie z faktorin-
gu niepełnego, czyli bez przejęcia ryzyka, jak
i pełnego – z przejęciem ryzyka; proporcja
56 proc. do 44 proc. Zyskuje na popularno-
ści faktoring międzynarodowy. W 2012 roku
obroty osiągnęły wartość 17,1 mld zł, co sta-
nowiło 21 proc. obrotów łącznych. Faktorzy
polscy wprowadzają coraz więcej niestan-
dardowych rozwiązań, często dopasowy-
wanych indywidualnie do oczekiwań przed-
siębiorstw.

W bieżącym roku przewidujemy wzrost
obrotów branży faktoringowej o około 15 proc.
w stosunku do ubiegłego roku. Bez wątpie-
nia, perspektywy polskiego faktoringu rysu-
ją się dobrze.

Jaki wpływ ma kryzys na rynek facto-
ringowy? Jak przedstawia się ta sytuacja
w porównaniu do innych krajów?

– Podczas gdy większość gospodarek stre-
fy euro jest w recesji, Polska odnotowuje nadal
przyzwoite wskaźniki. Mimo iż pierwsza po-
łowa roku 2013 była wyraźnie gorsza niż ana-
logiczny okres roku 2012 oraz znacznie słab-
sza niż prognozy, to jednak rosnący eksport
i odczuwalne ożywienie popytu wewnętrznego
mogą być sygnałem odwrócenia trendu.

Jak już wspomniałem, faktoring jest
świetnym rozwiązaniem dla firm zarówno na

dobre, jak i złe czasy. Faktoring sprawdza się
w okresach dobrej koniunktury, bo kiedy go-
spodarka przyśpiesza, przedsiębiorcy zwięk-
szają swoje obroty. Rośnie zapotrzebowanie
na środki obrotowe, rośnie też potrzeba bar-
dziej skutecznej kontroli stanu rozliczeń i po-
prawy bezpieczeństwa należności. W sytuacji
narastającego spowolnienia gospodarczego
przedsiębiorcy poszukują alternatywnych do
kredytu źródeł finansowania i gwarancji
przed ryzykiem niewypłacalności kontra-
hentów. W obydwu przypadkach faktoring jest
sprawdzonym narzędziem odpowiadającym
tym potrzebom.

Którą usługę rekomenduje pan klientom
– faktoring pełny czy niepełny? 

– Rekomenduję faktoring w ogóle. Jest to
instrument finansowy, który może zapewnić
zarówno poprawę płynności finansowej, jak
i ograniczenie ryzyka prowadzonej przez
przedsiębiorstwo działalności gospodarczej.
Nie wskazywałbym jednej formy produktu
jako najlepszego rozwiązania. Faktoring
można dostosować do zindywidualizowa-
nych, rzeczywistych potrzeb oraz oczeki-
wań przedsiębiorcy. Dobór jest dokonywany
po pełnej analizie skali potrzeb finansowych
przedsiębiorcy, poziomu ryzyk, jakości wie-
rzytelności oraz jakości rozliczeń z kontra-
hentem. Faktorzy polscy dysponują ofertą,
która w pełni odpowiada specyficznym i zróż-
nicowanym potrzebom klientów.

19 i 20 września bieżącego roku odbędzie
się kolejny, IV Międzynarodowy Kongres
Faktoringu. Proszę przybliżyć istotę tego wy-
darzenia…

– IV Międzynarodowy Kongres Fakto-
ringu to kolejne święto branży wpisane na
stałe w kalendarz działalności Związku.
Jest to jedyne takie spotkanie o takiej randze
w Europie, które organizuje krajowa fede-
racja branżowa. Wśród ponad dwustu
uczestników znajdą się eksperci faktoringu
z USA, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Rosji, Tur-
cji, Francji, Włoch, Węgier, Rumunii i Ukra-
iny. Będą z nami również szefowie Interna-
tional Factors Group, Factors Chain Inter-
national i EU Federation – federacji, które
skupiają ponad 300 firm faktoringowych
z całego świata. Uczestnicy kongresu za-
poznają się z charakterem zmian w branży
faktoringowej wynikających z otoczenia
prawnego oraz aktualnej sytuacji ekono-
micznej, problematyką ryzyka transakcji
faktoringowych. Prezentacje i dyskusje pa-
nelowe pozwolą uczestnikom skonfrontować
swoją wiedzę i doświadczenia z rozwiąza-
niami, jakie są aktualnie stosowane na
światowym rynku usług faktoringu.

Kongres będzie dobrą okazją do wymiany
doświadczeń, umożliwi poznanie nowej wie-
dzy i – co ważne – pozwoli nawiązać nowe
kontakty oraz dołączyć do międzynarodowej
sieci branżowej.

Podczas obrad Kongresu tradycyjnie
odbędzie się wręczenie nagród w konkursie
„Złote Pióro PZF”. W konkursie nagradza-
ne są najlepsze prace dyplomowe na temat
faktoringu napisane w roku akademickim
2012/2013.

W dniu otwarcia obrad Kongresu ukaże
się kolejny, trzeci już tom wydawnictwa PZF
pt. „Faktoring 2013. Almanach PZF”. Cy-
kliczne wydawnictwo jest w całości poświę-
cone tematyce faktoringu. Oprócz przeglądu
problemów dotyczących branży, w Almana-
chu znajdują się informacje o faktoringu na
świecie oraz przedruki obszernych fragmen-
tów prac dyplomowych wyróżnionych
w konkursie „Złote Pióro PZF”.

Zachęcam do wzięcia udziału w Kon-
gresie. Spotkamy się 19 i 20 września bie-
żącego roku w hotelu Sheraton w Warsza-
wie. Więcej informacji oraz formularz reje-
stracji znajduje się na stronie internetowej
www.kongresfaktoringu.pl.

Rozmawiał Tomasz Rekowski
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Romowa z Mirosławem Jakowieckim, przewodniczącym Komitetu Wykonawczego
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Na starym kontynencie najlepszy-
mi płatnikami są przedsiębiorcy
z Danii i Niemiec. Nieznacznie go-
rzej jest w krajach Beneluksu i Tur-

cji. Pod względem moralności płatniczej sy-
tuacja w Azji jest mocno zróżnicowana. Ist-
nieje bowiem przepaść w terminowości re-
gulowania swoich zobowiązań pomiędzy
Tajwanem a Chinami i Hong Kongiem.
W Ameryce Północnej sytuacja pod względem
moralności płatniczej uległa dynamicznej
zmianie. W Meksyku obserwujemy znaczne
wydłużenie terminów płatności. Dla odmia-
ny zarówno w USA, jak i Kanadzie w ostat-
nich latach rośnie odsetek faktur płaconych
w terminie. 

Azja
Pod względem moralności płatniczej

sytuacja w Azji jest mocno zróżnicowana.
Z jednej strony Tajwan, gdzie ponad 70 proc.
faktur płaconych jest w terminie, z drugiej
strony Hong Kong i Chiny, w których zale-
dwie 32 proc. płatności dokonywanych jest
na czas.

W ciągu ostatnich 10 lat gospodarka Taj-
wanu utrzymywała stały wzrost wynikający
głównie z dobrej koniunktury handlu zagra-
nicznego. Skuteczne działania rządu po-
zwoliły przedsiębiorcom z Tajwanu przejść su-
chą nogą przez skutki światowego kryzysu.
Sukces ten należy przypisać doskonałym re-
lacjom gospodarczym z Chinami oraz wy-
mianie handlowej z Europą i Stanami Zjed-
noczonymi. Jednak w ostatnich latach wraz
ze spadkiem zagranicznego handlu, gospo-
darka Tajwanu rośnie w tempie znacznie wol-
niejszym od oczekiwań – od 3 do 4 proc.

Pomimo wszystko przedsiębiorcy z Taj-
wanu są najlepszymi płatnikami. Ponad
70 proc. faktur płaconych jest na czas. W po-
równaniu do roku ubiegłego nastąpił wzrost
o 1 proc., a w stosunku do 2007 roku o bli-
sko 6 proc. Zaledwie 26 proc. ma opóźnienia
do 30 dni. Pozostałe 4 proc. płaconych jest
powyżej miesiąca.

Co ciekawe, na Tajwanie najgorszą mo-
ralnością płatniczą odznaczają się przedsię-

biorstwa duże, zatrudniające powyżej 250
osób, i te, działające w branży produkcyjnej.
Wśród tych największych zaledwie co druga
faktura płacona jest na czas, a 40,7 proc. zo-
bowiązań opłacanych jest w terminie do
30 dni. To nie jest dobrym prognostykiem na
przyszłość, bowiem sektor produkcyjny sta-
nowi główną siłę napędzającą rozwój go-
spodarczy Tajwanu.

Przez ostatnie 50 lat rząd i sektor pry-
watny ściśle współpracowały ze sobą na
rzecz poprawy konkurencyjności przemysłu
oraz zapewnienia stałego wzrostu gospo-
darczego. W wyniku tych starań Tajwan stał
się światowym ośrodkiem skupiającym za-
kłady produkcyjne układów scalonych i mo-
nitorów nieteleskopowych oraz potęgą w pro-
dukcji towarów opartych na zaawansowanych
technologiach. Na przeciwległym biegunie
znajdują się firmy małe i średnie oraz te dzia-
łające w sektorze usług finansowych i handlu.
Tutaj blisko 2/3 płatności dokonywanych
jest w terminie.

Rzetelność w regulowaniu swoich zobo-
wiązań finansowych nie powinna dziwić,
bowiem kultura i obyczaje mieszkańców
Tajwanu skłaniają ich do poszanowania litery
prawa. Także samych przedsiębiorców. Obo-
wiązujący na Tajwanie surowy kodeks karny
przewiduje surowe kary nawet za najmniej-
sze przewinienie. Tajwan stanowi wyjątek po-
twierdzający regułę. Współpracując z kraja-
mi azjatyckimi musimy spodziewać się znacz-
nych opóźnień w płatnościach.

Potwierdzeniem tego są dane z Chin
i Hong Kongu. Zarówno w pierwszym, jak
i drugim przypadku zaledwie 32 proc. faktur
płaconych jest na czas. Zbieżność danych nie
jest przypadkowa, bowiem w powszechnej
opinii Hong Kong uznawany jest za bizne-
sową bramę dla Chin. Szesnaście lat temu
Londyn oddał Pekinowi Hong Kong. Pomi-
mo znacznego upływu czasu różnice po-
między wyspą a kontynentem nadal są moc-
no widoczne. W Hong Kongu PKB na gło-
wę mieszkańca należy do najwyższych na
świecie, a rekordowe zagęszczenie wieżowców
sprawia, że wyspa ta jest nazywana miastem

pionowym. Terytorialnie należy do Chińskiej
Republiki Ludowej, ale poza polityką zagra-
niczną i obronną miasto zachowało daleko
idącą autonomię. Ma odrębne prawo, walu-
tę i drużyny sportowe, nawet samochody jeż-
dżą dalej lewą stroną, jak za rządów brytyj-
skich.

Hong Kong uznawany jest za najbardziej
rozwinięty biznesowo kraj na świecie. Swo-
ją potęgę buduje na światowym kryzysie
w Stanach Zjednoczonych i Europie. Korzysta
na bliskości z Chinami. I – tak jak za brytyj-
skich czasów – stanowi przyczółek do han-
dlu z Państwem Środka, jednocześnie sta-
nowiąc centrum finansowe, przez które wpły-
wają do Chin miliardy z całego świata.

W Chinach, podobnie jak i na Tajwanie,
najgorszymi płatnikami są firmy duże. Tutaj
zaledwie 26 proc. faktur płaconych jest na
czas. W tym miejscu warto podkreślić, że po-
nad 6 proc. faktur opłacanych jest z opóź-
nieniem ponad 4-miesięcznym. Na prze-
ciwległym biegunie znajdują się mikro i ma-
łe przedsiębiorstwa. Najgorszą moralno-
ścią płatniczą wykazują się chińskie przed-
siębiorstwa transportowe i z sektora usług fi-
nansowych. Te w terminie płacą zaledwie co
piątą fakturę. Zebrane i przedstawione w ra-
porcie dane pokazują, że najlepszymi płat-
nikami się firmy z sektora sprzedaży hurto-
wej. Podmioty te w 40 proc. regulują swoje
zobowiązania na czas. Jest to najwyższy
wskaźnik wśród wszystkich zestawionych
branż.

W odróżnieniu od chińskich hurtowników
najdłużej płatność wstrzymują chińskie firmy
budowlane. Tutaj 16 proc. zobowiązań pła-
conych jest w terminie powyżej 120 dni. Nie-
wiele lepiej jest w zależnym od Chin Hong
Kongu. Tutaj, podobnie jak w Chinach, za-
ledwie 32 proc. faktur płaconych jest na czas.
Podobieństw jest znacznie więcej, bowiem tak-
że w Hong Kongu najdłużej na uregulowa-
nie płatności czekamy w sektorze budowla-
nym i handlu detalicznym. Tutaj procent na
czas regulowanych zobowiązań oscyluje
w granicy od 17 do 20 proc. Niewiele lepiej
jest w branży transportowej. Na tym tle naj-
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Barometr płatności
na świecie
Zaległości płatnicze nie są specyfiką tylko naszego kraju. W mniejszym lub większym
stopniu odczuwalne są niemal we wszystkich krajach. Raport „Barometr płatności 
na świecie 2013”, przygotowany przez międzynarodową wywiadownię gospodarczą
Bisnode D&B Polska, jasno pokazuje, że najgorzej płaci się w Polsce i Portugalii
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korzystniej przedstawiają się firmy z sektora
usług i sprzedaży hurtowej. Nie płacą głów-
nie duże firmy, które głównie płatność od-
wlekają do 30 dni. Zaledwie 17 proc. płatności
dokonywanych jest na czas. Odsetek nie
płaconych faktur spada proporcjonalnie do
upływającego czasu. 

Ameryka Północna 
W Ameryce Północnej sytuacja pod

względem moralności płatniczej uległa dy-
namicznej zmianie. W Meksyku obserwuje-
my znaczne wydłużenie terminów płatności.
Dla odmiany zarówno w USA, jak i Kanadzie
w ostatnich latach rośnie odsetek faktur pła-
conych w terminie.

Kanada była w cieniu Stanów Zjedno-
czonych. Jednak w 2011 roku po raz pierw-
szy w nowożytnej historii przeciętny Kana-
dyjczyk był bogatszy od przeciętnego Ame-
rykanina. Średnia wartość kanadyjskiego
gospodarstwa domowego wyniosła w 2011
roku 363 tys. dol., podczas gdy w USA ten
sam wskaźnik wyniósł 319 tys. Również
ostatnie dane o bezrobociu w obu krajach wy-
padły lepiej dla Kanady, w której stopa bez-
robocia spadła do 7,2 proc. W USA wskaź-
nik utrzymuje się na poziomie 8,2 proc. Ka-
nada stale się rozwija, podczas gdy Stany
Zjednoczone próbują znaleźć wyjście z kry-

zysu gospodarczego i politycznej nieporad-
ności.

Jednak dobre wyniki makroekonomicz-
ne nie idą w parze z kulturą prowadzenia biz-
nesu, bowiem to właśnie Kanadyjczycy, spo-
śród wszystkich krajów Ameryki Północnej,
wykazują się najgorszą moralnością płatni-
czą. Zaledwie 44 proc. faktur regulują na czas.
W porównaniu do analogicznego okresu
w 2007 roku notuje się 6-proc. poprawę. Naj-
szybciej płacą firmy mikro. Te w terminie swo-
je zobowiązania regulują w 51 proc. Na
przeciwległym biegunie znajdują się te naj-
większe podmioty, które w terminie regulują
9 proc. wszystkich swoich zobowiązań. Jest
to najgorszy wynik wśród wszystkich zesta-
wionych krajów.

Najlepszymi płatnikami są firmy z bran-
ży rolnej i leśnej. Fakt ten nie dziwi, biorąc
pod uwagę, że lwia część Kanady pokryta jest
lasami i glebami pod uprawę. W konse-
kwencji znaczna część przedsiębiorstw dzia-

ła właśnie w tych branżach. Ogromna kon-
kurencja sprawia, że termin płatności staje
się kluczowym kryterium do długofalowej
współpracy pomiędzy kontrahentami. Nie-
znacznie gorzej wygląda sytuacja wśród
firm usługowych, także tych z sektora usług
finansowych. Na przeciwległym biegunie
znajdują się przedsiębiorstwa z branży pro-
dukcji przemysłowej, górnictwa i sprzedaży
hurtowej.

Poprawa moralności płatniczej, widocz-
na jest także w USA. Tylko na przestrzeni
ostatnich pięciu lat odnotowano 7-proc.
wzrost terminowo regulowanych faktur. Sy-
tuacja uległa znaczącej poprawie. Jednak nie
powinna napawać optymizmem, bowiem
na koniec 2012 roku co druga płatność była
przeterminowana. To duży kłopot dla pod-
noszącej się z kolan i pogrążonej w recesji go-
spodarki Stanów Zjednoczonych. Analogicz-
nie jak w przypadku Kanady nie płacą głów-
nie spółki duże z sektora produkcji przemy-
słowej, górnictwa i branży budowlanej. Co cie-
kawe najlepszymi płatnikami w USA okazują
się być spółki małe i średnie, głównie działają-
ce w sektorze rolnictwa. Tym samym wpisują
się w światowy trend. Jednak w odróżnieniu od
ich odpowiedników z Europy i Azji, te naj-
mniejsze amerykańskie spółki płacą nierzadko
z czteromiesięcznym opóźnieniem. 

Meksyk jest jedynym z zestawionych
krajów z Ameryki, w którym notuje się po-
gorszenie moralności płatniczej przedsię-
biorstw. Tylko na przestrzeni ostatnich dwóch
lat o blisko 18 proc. spadł odsetek w termi-
nie regulowanych zobowiązań płatniczych.
Z blisko 70 proc. w 2010 roku do 52,9 proc.
w 2012 roku. W Meksyku w równym stopniu
faktury przeterminowują zarówno małe, mi-
kro, średnie i duże firmy. Jest to jeden z nie-
licznych wyjątków na świecie, gdzie wartości
te są porównywalne. W Meksyku najszybciej
płacą swoje faktury firmy z sektora rolno-
uprawnego, produkcji artykułów przemy-
słowych oraz żywności. Fakt ten nie powinien
specjalnie dziwić, bowiem znaczną część
Meksyku – 37 proc. – stanowią tereny rolni-
cze, co przez lata wpływało na kształt całej go-
spodarki. Choć rolnictwo przynosi zaledwie
10 proc. PKB, jest dumą eksportu. Mimo iż
większość gospodarstw nie korzysta z nowi-
nek technologicznych i opiera się na trady-

cyjnych metodach, Meksyk jest głównym na
świecie eksporterem: awokado, cebuli, li-
monek i opuncji.

Największy dochód państwa stanowi
handel, na następnym miejscu są usługi i pro-
dukcja przemysłowa. Do najistotniejszych
dziedzin produkcji wytwórczej należą: prze-
mysł samochodowy, chemiczny, metalowy,
elektryczny, elektroniczny oraz spożywczy.
Jednak największy dochód państwa stanowi
handel, a dopiero później usługi i produkcja
przemysłowa.

Europa
Na tle piętnastu zestawionych i porów-

nanych krajów europejskich Polska pod
względem moralności płatniczych plasuje się
niemal na samym końcu. Pod tym względem
gorzej jest tylko w Portugalii. W Polsce zale-
dwie 23 proc. faktur regulowanych jest na
czas, w Portugalii – 17 proc. Jednocześnie
w Polsce ponad 12 proc. faktur ma przeter-
minowanie powyżej 90 dni, w tym 10 proc. po-
wyżej 121 dni. To najgorszy wynik wśród
wszystkich krajów starego kontynentu.

Europa znajduje się w największej rece-
sji od drugiej wojny światowej. W porówna-
niu z Azją i Ameryką w Europie płaci się naj-
później. Na starym kontynencie zaledwie
39 proc. faktur płaci się na czas. W Amery-
ce – 49 proc. a w Azji – 45 proc. Sytuacja
w Europie jest bardzo mocno zróżnicowana.
Najlepszymi płatnikami są Duńczycy i Niem-
cy, gdzieś po środku kraje Beneluksu i Turcja.
Najgorzej płaci się we Francji, Wielkiej Bry-
tanii, Polsce i Portugalii.

Wydarzenia ostatnich miesięcy jasno
pokazują, że nie wszystkie kraje radzą sobie
z trudnym czasem recesji. Przykładowo Cypr,
który w połowie marca stanął na skraju ban-
kructwa, i który w obliczu finansowej kata-
strofy poprosił o międzynarodową pomoc.
Otrzymał ją od Unii Europejskiej w wysoko-
ści 10 mld euro. Pożyczka ma być oprocen-
towana na 2,5 proc., a jej spłata zacznie się
za 10 lat. W zamian Cypr musi zrestruktu-
ryzować banki: Bank of Cyprus i Laiki. Przy
czym ten drugi będzie zlikwidowany. Kosz-
ty tej operacji poniosą głównie deponenci po-
siadający w tych bankach depozyty powyżej
100 tys. euro. Bogaci klienci Bank of Cyprus
stracą nawet 60 proc. swoich oszczędności.
Dodatkowo grecki Bank Pireus przejmie
łącznie blisko 350 greckich filii cypryjskich ban-
ków.

A przecież wiadomo, że Grecy mają
swoje kłopoty. Grecja szósty rok z rzędu jest
pogrążona w głębokiej recesji i od blisko trzech
lat uzależniona jest od międzynarodowej
pomocy finansowej, która chroni ją przed ban-
kructwem. Klienci greckich banków na prze-
strzeni ostatnich lat wycofali miliard euro de-
pozytów. W zamian za wsparcie z Między-
narodowego Funduszu Walutowego i Unii
Europejskiej greckie władze zobowiązały się
wprowadzić dotkliwy program oszczędno-
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do handlu z Państwem Środka. Jednocześnie
stanowiąc centrum finansowe, przez które 
wpływają do Chin miliardy z całego świata
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ściowy polegający na zmniejszeniu wydatków
budżetowych i podwyższeniu podatków. Do-
tkniętych nim zostało wiele przedsiębiorstw,
które musiały zakończyć lub ograniczyć
działalność.

Zła sytuacja panuje też w innych krajach
Południa. W Hiszpanii recesja. W czwartym
kwartale gospodarka skurczyła się o 0,7 proc.
w stosunku do poprzedniego kwartału
i o 1,8 proc. wobec tego samego okresu przed
rokiem. Hiszpania została szczególnie moc-
no dotknięta kryzysem finansowym. W wy-
niku załamania na rynku nieruchomości,
recesji i najwyższego bezrobocia w strefie euro
gwałtownie podskoczyło oprocentowanie
rządowych obligacji i pożyczanie stało się bar-
dzo drogie. W obawie przed realnym zagro-
żeniem bankructwa krajów Europy Połu-
dniowej Komisja Europejska jest otwarta na
wydłużenie terminów obniżenia deficytu nie
tylko dla rządu w Madrycie, ale również dla
Portugalii i Francji.

Państwa powinny obniżyć deficyty swo-
ich finansów publicznych do 3 proc. do
2014 roku, zgodnie z procedurą nadmierne-
go deficytu, którą są objęte. Tymczasem
Francja i Hiszpania nie spełniły tych celów na
2012 rok i wszystko wskazuje na to, że nie speł-
nią ich także w 2013 roku. Przyczyną jest osła-
biający się wzrost gospodarczy, a w Hiszpa-
nii także obciążająca finanse publiczne re-
kapitalizacja banków.

Jednak w Europie nie wszystkie państwa
zostały dotknięte kryzysem w jednakowym
stopniu. Dobrym tego przykładem jest Da-
nia, która bez dwóch zdań jest najlepszym
płatnikiem na starym kontynencie. Sytuacja
niemal idealna, gdzie ponad 84 proc. faktur
opłacanych jest w terminie, a pozostała
część – 16 proc. regulowana jest w terminie
do 30 dni. Jednocześnie warto zaznaczyć, że
tylko na przełomie ostatnich trzech lat Duń-
czycy poprawili swoją moralność płatniczą
o ponad 13 proc. Dodatkowo w Danii nie no-
tuje się przeterminowań dłuższych niż 90 dni.
A i te występują niezmiernie rzadko i liczone
są w dziesiątych częściach.

Pod jednym względem Dania nie odbie-
ga od pozostałych państw. Najlepszymi płat-
nikami są firmy mikro i małe. Tym samym naj-
dłużej na zapłatę będziemy oczekiwać od firm
dużych. Nieznacznie gorzej jest w Niemczech,
w których przedsiębiorcy od lat słyną ze swo-
jej rzetelności i terminowości. Jednak nie za-
wsze tak było. Jeszcze pięć lat temu w Niem-
czech zaledwie połowa faktur regulowana była
w terminie. Zmiany w prawie i rozwiązanie
problemu na szczeblu rządowym, jak również
współpraca instytucji państwowych z różne-
go rodzaju stowarzyszeniami, izbami go-
spodarczymi skupiającymi przedsiębiorców
przełożyła się na widoczną i odczuwalną po-
prawę. Na koniec 2012 roku ponad 78 proc.
faktur regulowanych było na czas, a kolejne
20 proc. było opłacanych w terminie do 30 dni.
Praktycznie nie istnieje problem opóźnionych

płatności w dłuższej – kilkumiesięcznej per-
spektywie. Najlepiej płacą firmy mikro i małe
oraz te działające w przemyśle ciężkim, a tak-
że handlu detalicznym i hurtowym.

Zestawienie moralności płatniczej de
facto odzwierciedla dobrą sytuację gospodarek
poszczególnych państw. Potwierdzeniem
tego jest Turcja, która obecnie należy do naj-
szybciej rozwijających się gospodarek na
świecie. Na koniec 2012 roku właśnie w Tur-
cji ponad 52 proc. płatności regulowanych
było na czas, 30 proc. opłacanych jest w ter-
minie do 30 dni, i 8 proc. w terminie od 30 do
60 dni. Turcja jest jedynym spośród wszyst-
kich zestawionych krajów, w którym małe fir-
my wypadają znacznie gorzej od tych dużych
przedsiębiorstw w terminowym regulowani
swoich zobowiązań. Co ciekawe, najlepszy-
mi płatnikami w Turcji są podmioty działa-
jące w sektorze usług finansowych, te płacą
w terminie 70 proc. swoich zobowiązań.

Kolejną grupę państw stanowię te, w któ-
rych terminowość oscyluje w granicach
50–40 proc. Zaliczamy do nich: Belgię, Ho-
landię, Hiszpanię, Finlandię, Węgry i Włochy.
Kraje Beneluksu od lat należą do tych naj-
bardziej stabilnych gospodarczo. Pomimo od-
czuwalnego spowolnienia gospodarczego
zarówno w Holandii, jak i Belgii nie można
mówić o kryzysie. Holenderscy przedsię-
biorcy w połowie płacą na czas, Belgowie
w 44 proc. Zarówno w pierwszym, jak i dru-
gim przypadku w ostatnich latach nastąpił
4-proc. wzrost w terminowości płatniczej.
W Holandii w ostatnich trzech latach nie no-
tuje się przeterminowania dłuższego niż 120
dni. Natomiast najlepszymi płatnikami są fir-
my działające w sektorze rolnictwa i produkcji
przemysłowej roślin, nasion i kwiatów. Te pła-
cą 60 proc. swoich zobowiązań w terminie.
Fakt ten nie powinien dziwić, biorąc pod uwa-
gę to, że Holandia z rolnictwa zrobiła ogrom-
ny przemysł. W Belgii najlepszymi płatnika-
mi są te najmniejsze podmioty, które swoje
faktury płacą cztery razy szybciej niż te duże
firmy, zatrudniające powyżej 250 osób.

Dania jest najlepszym płatnikiem na
świecie. Wydawać by się mogło, że to głów-
nie za sprawą skandynawskiej kultury. Czę-
ściowo to prawda. Bowiem podobną sytu-
ację obserwujemy zarówno w Norwegii,
Szwecji czy Islandii. Z tego kręgu wyłamu-
je się Finlandia. Tutaj bowiem, zaledwie 45
proc. płatności dokonywanych jest na czas.
To blisko połowa mniej niż w Danii. Jednak
prawdą jest, że Finowie swoje zobowiązania
realizują w kilku następnych dniach po
uzgodnionym czasie. W efekcie nie występuje
problem kilkumiesięcznego wstrzymywa-
nia płatności, w przeciwieństwie do Polski,
Hiszpanii i Portugalii. Państwa te od ponad
trzech lat należą do najgorszych płatników
w Europie. Dodatkowo cechą charaktery-
styczną dla tych państw jest fakt, że odzna-
czają się najdłuższym okresem wiekowania.
W Polsce 12,5 proc. faktur jest przetermi-

nowanych powyżej 90 dni, w tym 10,1 proc.
powyżej 120 dni. Ogółem zaledwie 23 proc.
płatności dokonywanych jest na czas. Jesz-
cze gorszą sytuację obserwujemy w Portu-
galii, gdzie przedsiębiorcy tylko w 17 proc.
dokonują płatności w ustalonym czasie, a po-
nad 11 proc. zobowiązań ma wiekowanie
dłuższe niż trzy miesiące. W Hiszpanii jest
niewiele lepiej. Tutaj 8,3 proc. płatności
dokonywanych jest w terminie dłuższym niż
90 dni.

Polska
Pod względem moralności płatniczej

sytuacja w Polsce od lat jest tragiczna. I z roku
na rok niestety gorsza. Na koniec 2013 roku
w Polsce zaledwie 23 proc. faktur płaconych
było w terminie. W porównaniu do sytuacji
z 2008 roku, uznawanego za początek świa-
towego kryzysu, nastąpił blisko 25-proc.
spadek w terminowości płacenia swoich zo-
bowiązań. Blisko 60 proc. faktur regulowa-
nych jest po przekroczeniu terminu do 30 dni.
Warto podkreślić, że w Polsce blisko 12,5 proc.
płaconych jest po trzech miesiącach, w tym
10,1 proc. po upływie czterech miesięcy. Za
tak fatalne dane w ogromnej mierze odpo-
wiadają firmy mikro i małe. To właśnie one
najdłużej zwlekają z zapłatą. To najgorszy wy-
nik w Europie. Najgorzej płacą firmy duże,
które zaledwie 16 proc. faktur płacą w ter-
minie. Natomiast najdłużej z regulowaniem
swoich zobowiązań zwlekają mikroprzed-
siębiorstwa.

Bolączką polskich przedsiębiorców jest nie
tylko nie płacenie w terminie, lecz także dłu-
gi czas przetrzymywania faktur. Najgorszy-
mi płatnikami są firmy z sektora rolniczego
i produkcji żywności, gdzie zaledwie 21,4 płat-
ności dokonywanych jest na czas, produkcji
artykułów przemysłowych – 20,1 proc. i trans-
portu – 19,7 proc. Dane uwidaczniają także
patologię z wstrzymaniem płatności sięgają-
cą ponad 120 dni. Pod tym względem naj-
gorzej wypadają polskie przedsiębiorstwa
z sektora górnictwa – 23 proc. faktur płaco-
nych jest w terminie, transportu – 18 proc.
i branży budowlanej 15 proc. Nigdzie na świe-
cie zjawisko to nie jest tak mocno widoczne
jak w Polsce. Problem ten narasta od lat. 

Przyczyny
Przyczyn upatruje się w pogarszającej się

koniunkturze i znacznie mniejszej od ocze-
kiwań liczbie zleceń ze strony sektora pu-
blicznego, co zmusza firmy – szczególnie te
budowlane – do konkurowania ceną w po-
stępowaniach przetargowych. Część firm
przyjmowała warunki przetargowe, mimo że
były trudne do spełnienia i teraz mają pro-
blemy z płynnością i kłopoty z zatorami. Uwi-
docznił się efekt domina, jedna firma poprzez
niepłacone zobowiązania ciągnie w dół swo-
ich kontrahentów. Poza tym wydaje się, że
przedsiębiorcy w ten sposób finansują swo-
ją bieżącą działalność, traktując opóźnione
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płatności, jako darmowy sposób na kredy-
towanie działalności. Siłą rzeczy wiele z nich
ma problemy z rentownością. Część firm nie
płaci faktur świadomie. W taki sposób fi-
nansują swoją bieżącą działalność. Dostają
nieoprocentowaną pożyczkę. Co więcej, na
tworzeniu zatorów płatniczych mogą nawet
zarabiać. Pieniądze, którymi powinny opła-
cić rachunki, umieszczają na oprocentowa-
nych kontach.

Daremnie jest szukać firmy, która ofi-
cjalnie przyznaje się do celowego opóźniania
płatności. Jednak zjawisko to jest dość po-
wszechnie spotykane. Wydaje się, że firmy,
szczególnie te znajdujące się w bardzo trud-
nej sytuacji na rynku, ratują się przetermi-
nowując swoje zobowiązania względem kon-
trahentów, twardo negocjując z podwyko-
nawcami oraz dostawcami materiałów. To
wpływa bowiem w bezpośredni sposób na ob-
niżenie kosztów realizacji kontraktu. A w ob-
liczu mniejszej liczny przetargów, rywaliza-
cja cenowa o nowe zlecenia będzie bardzo
ostra, ze szkodą dla wszystkich stron w pro-
cesie inwestycyjnym.

W tym miejscu należy zaznaczyć, że
dodatkową przyczyną narastającego kłopo-
tu z zatorami płatniczymi jest narzucenie
w przetargach przez podmioty samorządu te-
rytorialnego firmom budowlanym warunków
płatności polegających na rozliczeniu lwiej
części prac dopiero po wykonaniu całości in-
westycji, w miejsce dotychczasowych rozliczeń
etapowych. W efekcie generalny wykonawca
zmuszony jest do finansowania projektu
w czasie jego realizacji. Taki sposób rozli-
czeniowy, szczególnie w przypadkach dłu-
gotrwałych i kosztownych budów, w bezpo-
średni sposób wpływa na kondycję finanso-
wą firm realizujących projekt. Nie bez zna-
czenia jest również to, że ogromna część firm
budowlanych angażuje się w nierentowne dla
nich projekty. Biorąc pod uwagę fakt, że sek-
tor ten charakteryzuje się dość niskimi mar-
żami i długim terminem płatności, przekra-
czającym nawet i trzy miesiące, przedsię-
biorstwa zmuszone są do samodzielnego fi-
nansowania prac kwotami, które nierzadko
przekraczają ich możliwości finansowe.

Dane nie napawają optymizmem. Szcze-
gólnie w kontekście informacji dotyczących
starego kontynentu. Kredyt kupiecki jest nie-
odzownym elementem dzisiejszego handlu.
Wiele firm jednak nadużywa zaufania swo-
ich kontrahentów, narażając ich na ryzyko
utraty płynności finansowej. Zatory płatnicze
są bardzo niebezpieczne szczególnie w kon-
tekście kłopotów, z którymi boryka się coraz
większa liczba państw. O bankructwo otarły
się Grecja i Cypr, nie wiele lepiej na tym polu
radzi sobie Hiszpania i Portugalia. W ostat-
nich dniach niepokojące sygnały płyną
z Włoch oraz z Francji.

Tomasz Starzyk
Bisnode D&B Polska

Ogólne zwyczaje płatnicze

Europa

Polska

Chiny

Źródło: Raport: Bisnode D&B Polska „Barometr płatności na świecie 2013”
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Panie prezesie, to już 16. edycja konkursu
Wiktoria Znak Jakości Przedsiębiorców.
Niewiele jest w Polsce konkursów, które
mogą poszczycić się tak długą historią. Jak
to się wszystko zaczęło?

– Konkurs o „Wiktorię” jest kontynuato-
rem lokalnych plebiscytów – Warszawski
Znak Jakości i Mazowiecki Znak Jakości.
Przez 13 lat nagradzano najlepsze firmy
z Warszawy i Mazowsza – od małych, po-
jedynczych sklepów, po duże koncerny.
W 2011 roku konkurs stał się plebiscytem
ogólnopolskim i przyjął nazwę Wiktoria
Znak Jakości Przedsiębiorców. Przez te lata
konkurs ewaluował. Na początku miał być tyl-
ko dla firm warszawskich, potem startowały
w nim również firmy z Mazowsza, a od trzech
lat uczestniczą podmioty z całej Polski.

Czym konkurs Wiktoria Znak Jakości
Przedsiębiorców różni się od innych tego
typu konkursów, oprócz oczywiście długiej
tradycji?

– Konkurs Wiktoria jest jedynym kon-
kursem, w którym jednakową szansę na
zdobycie nagrody ma zarówno firma mała,
rodzinna, działająca lokalnie, jak i duża,
posiadająca olbrzymi kapitał. Wszystko za-
leży od pomysłowości uczestnika i materia-
łów zebranych w tzw. zeszyt konkursowy, któ-
ry dany podmiot złoży. Przesłane materiały
powinny zawierać m.in. informację o stopniu
zaangażowania się firmy w działalność cha-
rytatywną, społeczną, związaną z odpowie-
dzialnym biznesem. W wielu przypadkach
okazuje się, że na tym polu lokalne, niewiel-
kie firmy robią bardzo dużo. Po za tym, wie-
lu naszych laureatów, dzięki temu konkursowi,
znanych jest nie tylko w Polsce, ale i na ca-
łym świecie.

Obecnie na rynku jest wiele różnego ro-
dzaju przedsięwzięć skierowanych do firm
i podmiotów gospodarczych – konkursów,
plebiscytów, a jednak konkurs Wiktoria
Znak Jakości Przedsiębiorców nadal cieszy
się dużym zainteresowaniem w środowisku
biznesowym. Gdzie tkwi sekret?

– Przede wszystkim to zasługa długiej tra-
dycji konkursu i jego jasnych, przejrzystych za-
sad. Wszystkie firmy podlegają jednakowej
ocenie na trzech płaszczyznach. Po pierwsze,

oceniane są pod kątem swojej działalności
względem państwa – czy nie zalegają z płat-
nościami do ZUS i US, czy mają pozytyw-
ną opinię bankową. Po drugie, czy posiada-
ją udokumentowane dobre relacje ze swoimi
partnerami, zdobyte certyfikaty i nagrody.
I wreszcie, po trzecie, czy ,,mają serce”, czy
udzielają się charytatywnie i czy integrują spo-
łeczność lokalną w miejscu prowadzenia
swojej działalności.

Wśród partnerów konkursu znajdują
się między innymi marszałkowie i wojewo-
dowie z całej Polski, a także Związek Po-
wiatów Polskich. Jakie, pana zdaniem,
wsparcie konkursu ze strony władz samo-
rządowych, ma przełożenie na rynek lokal-
ny? Czy możemy mówić o zwiększonym za-
interesowaniu lokalnego biznesu promo-
waniem własnej działalności?

– Wsparcie ze strony władz samorządo-
wych jest dla nas bardzo istotnym elementem.

Dzięki patronatom ministra gospodarki,
marszałków, wojewodów oraz starostów,
przedsiębiorcy czują, że lokalnej władzy za-
leży na podnoszeniu jakości produktów
i usług, a współzawodnictwo firm jest dosko-
nałym narzędziem do uzyskania tego celu.

Jak przebiega konkurs? Jakie są jego
główne etapy? 

– Konkurs rozpoczyna się od wskazania
nominowanych firm. Prawo do nominacji po-
siadają: organizator konkursu, samorząd
terytorialny, samorząd gospodarczy oraz
ambasadorzy marki. Po wyznaczeniu kon-
kretnych podmiotów, firmy zostają powia-
domione o nominacjach, a te, które zgodzą
się wziąć udział w konkursie, zostaną po-
proszone o złożenie odpowiednich doku-
mentów. Na ich podstawie Kapituła Konkursu
wyłoni laureatów w 15 kategoriach.

Nominowana firma, która wyraziła chęć
udziału w plebiscycie, w pierwszej kolejności
powinna przesłać do siedziby Kapituły Kon-
kursu tzw. formularz zgłoszenia. Kolejnym
i zarazem najważniejszym etapem plebiscy-
tu jest przygotowanie zeszytu konkursowego.
Zeszyt, podobnie jak formularz zgłoszenia,
znajduje się na stronie internetowej konkur-
su w zakładce materiały konkursowe. Osta-
teczny termin jego przesłania do siedziby Ka-
pituły Konkursu minął 10 czerwca 2013
roku. W wyjątkowych przypadkach jeste-
śmy w stanie przedłużyć ten termin.

Jakie ma pan plany związane z kon-
kursem na kolejne lata? 

– Wszystkich planów nie mogę zdradzać,
bo konkurencja nie śpi, ale mogę potwierdzić,
że jednym z pomysłów jest wręczanie podczas
gali dodatkowych nagród Wiktorii od przed-
siębiorców dla osób i instytucji, które wspie-
rają w Polsce przedsiębiorczość.

Moim największym marzeniem jest to,
aby każdy przedsiębiorca w Polsce działał
zgodnie z etyką biznesową, chciał podnosić
swoje kompetencje i rozwijać się. Temu ma
służyć także godło promocyjne Wiktoria
Znak Jakości Przedsiębiorców, jako znak
rozpoznawczy firm, które rzetelnie i etycznie
podchodzą do swojego biznesu.

Rozmawiał Tomasz Rekowski
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Długa tradycja 
i przejrzyste zasady
O konkursie Wiktoria Znak Jakości Przedsiębiorców, jego głównych założeniach 
oraz etapach w jakich przebiega rozmawiamy z Waldemarem Piórkiem, 
prezesem Warszawskiej Izby Przedsiębiorców
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Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredy-
towych w bieżącym roku obchodzi 10-lecie
istnienia. Jak by pan podsumował dorobek
tej dekady?

– Dekadę temu byliśmy pionierami na tym
rynku. Zaczynaliśmy z kapitałem 1,5 mln zł
i udzielaliśmy kilku poręczeń miesięcznie. Dziś
mamy prawie 4 tys. beneficjentów, którym po-
ręczyliśmy łącznie ponad miliard złotych
kredytów, przy czym zdobyliśmy bogate i uni-
kalne doświadczenie na rynku finansowym.
To w kooperacji z nami powstało siedemset
nowych firm w regionie, które z powodzeniem
prowadzą działalność. Było to możliwe tyl-
ko dzięki współpracy i mądrej polityce go-
spodarczej samorządów terytorialnych, skąd
zasilaliśmy kapitał poręczeniowy w miarę roz-
woju Funduszu i naszego zaangażowania
w pomoc przedsiębiorcom. Za efektywną
działalność zostaliśmy wielokrotnie nagro-
dzeni, głównie przez samorządy gospodar-
cze reprezentujące przedsiębiorców. Najbar-
dziej dumni jesteśmy z nagrody PNSA – Li-
der w Wykorzystaniu Środków Unijnych – za
rekordowy wynik w efektywności realizacji
projektu z otoczenia biznesu.

Jak na przestrzeni tych 10 lat ocenia pan
zainteresowanie klientów i instytucji finan-
sowych współpracą z MFPK?

– W odróżnieniu od innych krajów na
świecie w Polsce rola funduszy poręczenio-
wych w rozwoju przedsiębiorczości jest jesz-
cze mało znana i niedoceniana. Brakuje od-
powiednich uregulowań prawnych, które
umożliwiłyby bezpośredni kontakt z klientem.
Procedura odbywa się przez banki i to głów-
nie od tych instytucji zależy, czy klient otrzy-
ma pomoc w dostępie do finansowania
dłużnego z Funduszu. Takie podejście utrud-

nia nam docieranie do innowacyjnych przed-
siębiorców, z którymi często banki nie chcą
rozmawiać. Nie wolno nam też wspierać
przedsiębiorców, którzy potrzebują pomocy
w procesie restrukturyzacji firm.

Aktualnie mamy podpisane umowy
o współpracy z 28 instytucjami finansowymi,
w których możemy poręczać przedsiębiorcom
kredyty, pożyczki, leasingi, a wkrótce wadia
i faktoringi. O działalności każdej z tych in-
stytucji możemy wiele powiedzieć, bazując na
doświadczeniach własnych i naszych wspól-
nych klientów.

Jakie korzyści wynikają ze współpracy
z Funduszem? Od czego zależy pozytywna
decyzja w przypadku zwrócenia się przez
przedsiębiorcę z prośbą o poręczenie?

– Fundusze poręczeniowe są dla przed-
siębiorców, a nie dla banków. Nie wszyscy to
rozumieją. Jeśli ktoś chwilę się zastanowi, dla-
czego marszałkowie, prezydenci, starostowie
i wójtowie wygospodarowali środki finanso-
we i przekazali je do funduszu poręczenio-
wego, pewnie dojdzie do wniosku, że zależy
im na rozwoju przedsiębiorczości w regionie.
Celem Funduszu jest wspomaganie przed-
siębiorców w rozwoju firmy i przeciwdziała-
nie wykluczeniu bankowemu. Fundusz nie
działa dla zysku, co umożliwia obniżenie kosz-
tów finansowania przedsiębiorstw. Poza
zwiększeniem swojej wiarygodności w ban-
kach przedsiębiorca otrzymuje partnerską po-
moc, bo Funduszowi zależy na jego sukcesie
i ograniczeniu własnego ryzyka przedsię-
wzięcia.

Wspomniał pan, że rozpoczynając dzia-
łalność Funduszu, byli państwo pionierami.
Dziś, mając ustabilizowaną pozycję na ryn-
ku, angażują się państwo w nowe obszary

działalności, jak na przykład komunikacja
śródlądowa. Czego dokładnie dotyczyć bę-
dzie ten projekt?

– Generalnie realizujemy wybrane za-
dania gospodarcze regionalnych samorządów
terytorialnych, które są większościowym
właścicielem Funduszu, ale poza wspieraniem
przedsiębiorców w dostępie do finansowa-
nia dłużnego, uczestniczymy też w procesie
rozwoju nowych segmentów rynku, na któ-
rym mogą powstać dodatkowe miejsca pra-
cy. Jednym z przykładów jest rozwój żeglu-
gi śródlądowej na Mazowszu dzięki rewita-
lizacji odcinka środkowej i dolnej Wisły. Bę-
dzie to możliwe tylko dzięki współpracy za-
interesowanych samorządów terytorialnych
wszystkich szczebli oraz samorządów go-
spodarczych, które rozumieją, jaką szansą dla
mieszkańców i przedsiębiorców jest udroż-
nienie Wisły od Warszawy do Gdańska.
Nasze dotychczasowe działania przyczyni-
ły się do wygrania przez Mazowsze konkur-
su na pozarządowy projekt INWAPO, z któ-
rego są finansowane prace projektowe nad
odkorkowaniem Europy przez rozwój żeglugi
śródlądowej. 

Czego dotyczą najbliższe plany związa-
ne z dalszą działalnością MFPK?

– Obserwowane obecnie gwałtowne
zmiany na rynku gospodarczym wymuszają
korektę planów Funduszu. Stąd aktualnie
działamy w kierunku ograniczenia ryzyka wy-
płat poręczeń. Renegocjujemy umowy z ban-
kami i szukamy nowych segmentów rynku fi-
nansowego. Jako pierwsi w kraju od zeszłe-
go roku poręczamy leasingi, gdyż nie są one
objęte gwarancjami rządowymi. Możemy
już poręczać wadia w przetargach organizo-
wanych przez samorządy będące naszym
udziałowcem. Ponadto cały czas szukamy no-
wych sposobów wspierania innowacyjnych
firm. Równolegle stale udoskonalamy nasze
procedury oraz optymalizujemy sposoby
przesyłania informacji finansowych i go-
spodarczych. Pomagamy przedsiębiorcom,
których dotknął kryzys, w negocjacjach z ban-
kami. Zaczynaliśmy z kapitałem 1,5 mln zł,
obecnie możemy wspierać przedsiębiorstwa
kapitałem kilkudziesięciokrotnie większym
i są to dobrze zainwestowane pieniądze.

Rozmawiał Mariusz Gryżewski

www.mfpk.com.pl

Od pioniera do lidera
Dekadę temu byliśmy pionierami na tym rynku – mówi prezes Mazowieckiego 
Funduszu Poręczeń Kredytowych Wiesław Kołodziejski w rozmowie o działalności
firmy i korzyściach, jakie może odnieść przedsiębiorca podejmując współpracę z MFPK
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Jak pan postrzega obecną sytuację go-
spodarczą kraju?

– Ma miejsce stagnacja, której trwanie bę-
dzie się przedłużało. Niestety jest ona niedobra
zarówno dla Polski, jak i Europy. Widać wy-
raźnie duże podobieństwo do tego, co wy-
stąpiło na Starym Kontynencie po kryzysie fi-
nansowym – sytuacja zmierza w podobnym
kierunku, jak to miało miejsce przed laty w Ja-
ponii. Tam również kryzys zaczął się od in-
stytucji finansowych i nie był to podręcznikowy
przypadek cyklu koniunkturalnego, który
rozpoczyna się od realnej gospodarki. I w tym
kraju stagnacja trwa od 20 lat. Wygląda na to,
że w Polsce i Europie będzie trwała dłużej, niż
by to wynikało z klasycznego cyklu koniunk-
turalnego.

Czyli gospodarka jesienią bieżącego
roku nie ruszy, jak niektórzy wieszczą?

– Mówić można niemal wszystko, ale trze-
ba wskazać, jakie czynniki miałyby spowo-
dować nagłe ożywienie koniunktury w drugiej
połowie roku. Ja ich nie widzę. Dostrzegam
przedłużający się kryzys na rynkach finan-
sowych. Przypomnijmy jak gorącym tematem
była i jest nadal sytuacja na Cyprze. Chodzi
o to, że środki antykryzysowe są aplikowane
bez nawet średniookresowej wyobraźni.
Mam na myśli polityków Komisji Europejskiej
oraz przedstawicieli Europejskiego Banku
Centralnego i Międzynarodowego Funduszu
Walutowego, którzy negocjowali rozwiązania
odrzucone przez parlament tego kraju. W za-
mian za 10 mld euro pożyczki nastąpiłoby
zrujnowanie rynku depozytowego i to nie tyl-
ko na Cyprze. Mamy tu do czynienia z dzia-
łaniem w poprzek wcześniejszym, trudnym
wysiłkom mającym na celu ustabilizowanie
rynku depozytowego w Europie. Postulat opo-
datkowania depozytów do 100 tys. euro czy
jednorazowego zabrania ich części był pro-
pozycją błędną nie tylko z punktu widzenia
stabilności rynków finansowych, ale również
społecznego – to uderzenie w drobnych de-
pozytariuszy. To była irracjonalna propozy-
cja, która pokazuje, że kryzys zaufania będzie
trwał; co więcej, trudno oczekiwać mądrości
politycznej na tym polu. Jeśli nawet jakaś na-
dzieja była od połowy 2012 roku, to została
zrujnowana przez Cypr. Nie ma większego
znaczenia, że tam jest 850 tys. mieszkańców.

Państwo nie powinno, jak w Islandii czy
Irlandii, usiłować gwarantować wypłacalno-
ści prywatnych banków. Jeśli banki są pry-

watne, jeśli są niewypłacalne, to niech zban-
krutują. Konsekwencje winny dotyczyć wła-
ścicieli banków i tych, którzy posiadają de-
pozyty nie podlegające ochronie. Dlaczego
podatnicy cypryjscy mieliby ich wspierać? To
wszystko sprawia, że działania podejmowa-
ne na rynku finansowym nie mają charakte-
ru systemowych rozwiązań. Być może takim
rozwiązaniem będzie unia bankowa, ale to
dłuższa perspektywa czasowa. Słowem, ten
stan nie wskazuje na nic takiego, że nagle
w drugiej połowie bieżącego roku miałoby na-
stąpić ożywienie gospodarcze i powrót do wia-
rygodności rynków, które decydują o aloka-
cji kapitału, wzroście. Można oczekiwać dłu-
giego okresu stagnacji, dlatego różne rządy
stosują interwencjonizm państwowy, aby
pobudzić wzrost. I takim przedsięwzięciem jest
Program Inwestycji Polskich.

Czy może on stać się kołem zamacho-
wym gospodarki, pobudzającym ją, tworzą-
cym nowe miejsca pracy?

– Obecnie mamy 20 mld zł przewidzia-
nych na jego realizację, z tego 10 mld zł na
podwyższenie kapitałów własnych BGK,
który ma w ramach Programu prowadzić
działalność poręczeniowo-gwarancyjną i kre-
dytową, oraz 10 mld na inwestycje rozwojo-
we czyli państwowy fundusz venture capital.
Trzeba zdać sobie sprawę, że są to małe pie-
niądze, nie można oczekiwać, iż PIP rady-
kalnie pobudzi polską gospodarkę czy zre-
dukuje bezrobocie. Trochę zapewne tak.
Jego skala, w porównaniu np. do Niemiec, jest
symboliczna. Spójrzmy na interwencjonizm
niemiecki: Creditanstalt für Wiederaufbau, od-
powiednik BGK, ma sumę aktywów powyżej
500 mld euro. Jego naczelnym celem jest
wsparcie eksportu. Zresztą, nie jedynie ten
bank funkcjonuje w ramach niemieckiej po-
lityki interwencjonizmu państwowego. Jeśli

porównamy do 5 mld euro PIP to… Oczy-
wiście lepiej mieć racjonalny interwencjonizm
na małą skalę, niż irracjonalny na dużą. Cho-
dzi o to, aby ekonomiczna stopa zwrotu z ta-
kiego projektu była jak najwyższa. Ale to nie
oznacza, że to ma być wysoka wewnętrzna
stopa zwrotu (IRR – internal rate of return
– przy. red.), jeśli efektem po stronie ekono-
micznej będzie np. redukcja bezrobocia – efekt
ekonomiczny dla państwa, ale nie dla indy-
widualnego inwestora.

Połowa środków powinna pochodzić
od państwa?

– Zasada powinna być taka, że pieniądze
publiczne nie powinny być angażowane tam,
gdzie nie chce się zaangażować kapitał pry-
watny.

Czy główny kierunek działań PIP to
raczej dotacje ze strony państwa czy inwe-
stycje?

– Musi być zachowany pewien balans po-
między priorytetami państwa, które powin-
ny być doprecyzowane przez Radę Ministrów,
a pozostałymi inicjatywami. Projektów po-
winno być kilka, nie za dużo. Przed wojną ta-
kimi priorytetami były budowa portu w Gdy-
ni, COP czy magistrali kolejowej z Gdyni na
Śląsk. Projekty, które są szansą dla polskiej
gospodarki, wymagałyby wsparcia pieniędz-
mi publicznymi. Mogłoby to być wydobycie
gazu łupkowego – to szansa, która się już
w naszej historii może nie powtórzyć. Gdy-
by nawet tak się stało, że pieniądze publicz-
ne przeznaczone na ten cel zostałyby stracone
– nie znaleźliśmy gazu opłacalnego do wy-
dobycia – to uważam, że także w takie
przedsięwzięcie warto zaangażować pu-
bliczne środki. Zachodzi pytanie, jak je od-
zyskać, jeżeli się nie uda. Może być taki sce-
nariusz: ja, jako prywatny przedsiębiorca, an-
gażuję kapitał w uruchomienie 5 odwiertów,
to samo czyni inwestor państwowy. Dofi-
nansowanie z PIP stanowi połowę kosztów
inwestycji. Jeśli się nie uda to tracę ja i Skarb
Państwa, w przeciwnym wypadku korzy-
ściami dzielimy się po połowie lub w inny spo-
sób. To kwestia jak państwo powinno odzy-
skać pieniądze z tak ryzykownych inwestycji.

Ważne jest, aby ten system był inny od do-
tychczasowego, by eksponował partnerstwo
publiczno-prywatne, i aby PIP zwiększał
atrakcyjność inwestycji infrastrukturalnych dla
kapitału prywatnego, ale aby go nie zastę-
pował. W Polsce inwestycje infrastruktural-
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Interwencjonizm a inwestycje
infrastrukturalne
Rozmowa z prof. dr. hab. Leszkiem Pawłowiczem, wiceprezesem zarządu Instytutu
Badań nad Gospodarką Rynkową, dyrektorem Gdańskiej Akademii Bankowości
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ne, np. transportowe, finansowane są prawie
wyłącznie z pieniędzy publicznych. Tak nie
musi być. We Francji 80 proc. autostrad zo-
stało zbudowanych z pieniędzy prywatnych,
prawie bez udziału podatników.

Spójrzmy na Brazylię, tam kryterium
wyłonienia wykonawcy autostrady też stanowi
cena, ale za jej użytkowanie przez następne
30 lat. Współinwestorem jest kapitał prywatny.
My część pieniędzy z Unii marnujemy, bo to
są dotacje. A w formule PPP budowa auto-
strady sprowadza się do tego, że Skarb Pań-
stwa jest skłonny dofinansować koszty bu-
dowy np. na poziomie 1 mld zł i szuka wy-
konawców, którzy zainwestują 3 mld zł i przez
najbliższe 20–30 lat będą czerpali korzyści
z opłat eksploatacyjnych. I wybiera tego wy-
konawcę, który zaoferuje najniższą cenę
przejazdu. Realizowanie w Polsce inwestycji
infrastrukturalnych w transport na dotych-
czasowych zasadach to marnotrawienie pie-
niędzy publicznych. 

Środki z PIP nie powinny mieć charak-
teru dotacji. Program ma zwiększać atrak-

cyjność inwestycyjną dla kapitału prywatne-
go, wspierać projekty realizowane w ramach
partnerstwa publiczno-prywatnego.

Czy państwo może na inwestycjach
wspieranych ze środków Programu zwrotnie
zarobić?

– Najważniejszym elementem Programu
powinny być poręczenia gwarancyjne i za-
bezpieczenie tych ryzyk, których nikt na siebie
nie chce brać, a które są tworzone przez in-
stytucje publiczne. Oto przykład: w formule

PPP konsorcjum buduje autostradę, oczeku-
je zwrotu z inwestycji przez 30 lat. A po trzech
latach zmienia się władza na populistyczną
i buduje, obok niej, bezpłatną drogę z pienię-
dzy podatników. Takie sytuacje mają miejsce.

Czy adresatami Programu winny być
przedsiębiorstwa zarówno państwowe czy
z udziałem Skarbu Państwa, jak i prywatne
oraz instytucje publiczne i samorządy?

– Jak to zostanie rozwiązane tego nie
wiem, mogę powiedzieć, jak być powinno. Nie
dałbym ani jednego złotego z pieniędzy PIP
tam, gdzie nie ma zaangażowania kapitału
prywatnego. Kapitał samorządowy to także
pieniądze publiczne, zatem dokładanie do
nich następnej puli publicznych rodzi wąt-
pliwości. Zatem samorządom tak, jednak
z udziałem środków prywatnych. 

A w przypadku przedsiębiorstw pu-
blicznych?

– Pieniądze nie powinny wspomagać
jakichkolwiek przedsiębiorstw, tylko projek-
ty. Różnica jest taka, że wsparcie ze środków
PIP, np. Orlenu w dziele poszukiwania gazu

łupkowego, jest atrakcyjne dla banków, któ-
re ochoczo udzielą kredytu, bo mają się na
czym zabezpieczyć. I jeśli ten projekt się nie
uda, to banki odzyskają swoje pieniądze wła-
śnie poprzez zabezpieczenie. Można powie-
dzieć, że udzieliły kredytu lombardowego. Cho-
dzi o to, by projekty były finansowane w for-
mule project finanse, czyli poprzez wydzielo-
ne prawnie spółki celowe (SPV – special pur-
pose vehicle – przyp. red.). Jeśli w takiej spół-
ce byłyby tylko pieniądze publiczne, to jej nie

akceptuję. Formuła nie sprowadza się do
tego czy z tych pieniędzy dokapitalizować
przedsiębiorstwo państwowe czy prywatne
– dotyczy ona dokapitalizowania projektów.

Jakich można oczekiwać efektów?
– Każdy interwencjonizm ma na celu co

najmniej dwie rzeczy: pobudzenie tempa
wzrostu gospodarczego, czyli zwiększenie
PKB, i zmniejszenie poziomu bezrobocia, czy-
li zwiększenie liczby miejsc pracy. Skala bez-
robocia, mimo istnienia tzw. szarej strefy, jest
w Polsce za wysoka, winna być zredukowa-
na przynajmniej o połowę, choć tego oczy-
wiście nie sprawi PIP.

A zatem uważa pan, jako naukowiec
i ekonomista, że pomysł stworzenia Pro-
gramu jest uzasadniony.

– Ten pomysł narodził się w ramach Eu-
ropejskiego Kongresu Finansowego, którego
byłem jednym z animatorów ponad dwa lata
temu. Proponowaliśmy powołanie do życia
Funduszu Gwarancyjnego Rozwoju Infra-
struktury. Jego wyjściowa koncepcja przyję-
ta przez Kongres w maju 2011 roku koncen-
trowała się na potrzebie wsparcia rozwoju pro-
jektów infrastrukturalnych organizowanych
i finansowanych przez przedsiębiorstwa pry-
watne poprzez udzielenie im poręczeń czy
gwarancji na wybrane ryzyka. Nie uzyskał on
wówczas poparcia politycznego. Przewidy-
waliśmy to, co może spotkać firmy budow-
lane, i rok 2012 potwierdził nasze obawy. Kon-
trakty drogowe i autostradowe okazały się dla
wielu spółek budowlanych katastrofą.

Ma pan na myśli bankructwa…
– Gdyby istniał taki fundusz, skala takich

zdarzeń byłaby zapewne mniejsza, co nie zna-
czy, że w ogóle by nie miały miejsca. Ta sy-
tuacja chyba przekonała polityków – zajęli się
nią i rozwinęli nasz koncept, nadali mu bieg.
Jak już wspomniałem, nasza idea powstała
podczas Kongresu, toteż trudno mi być sę-
dzią we własnej sprawie.

Rozmawiał Andrzej Uznański
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Tak naprawdę wszystkie te przytła-
czające swoją precyzją statystyki po-
chodzą prawie wyłącznie z jednego
źródła – niewielkiej spółki z siedzi-

bą w Anglii o nazwie Tax Justice Network Li-
mited, która zgodnie ze sprawozdaniem fi-
nansowym w 2010 roku mogła pochwalić się
2,676 funtów zysku, a w 2011 roku 13,949 fun-
tów zysku, a więc cały zysk tej spółki był oko-
ło dwa razy niższy niż jedna średnia pensja
roczna przeciętnego pracownika w Wielkiej
Brytanii.

Tax Justice Network to w rzeczywistości
niewielki, lewacki think tank, którego kon-
cepcja powstała w czasie spotkania antyglo-
balistów (zwanych także „alterglobalista-
mi”) w ramach Światowego Forum Spo-

łecznego w 2003 roku. Do niedawna TJN była
hobbystycznym przedsięwzięciem niewielkiej
grupy emerytowanych „rewolucjonistów”
związanych kiedyś z ruchem zielonych i lewicą
chrześcijańską. TJN stanowiła element uro-
czego i barwnego marginesu życia metapo-
litycznego, obok różnych anarchosyndykali-
stów, antycyklistów, zapatystów, ekofemini-
stów, pacyfistów.

Jednak w latach 2009–2011, dzięki poli-
tycznemu wsparciu spin doktorów OECD,
Tax Justice Network stała się główną gwiaz-
dą światowych mediów, wyjmując ze swoje-
go przepastnego kapelusza coraz to nowe sta-
tystyki, które charakteryzują się tym, że wszy-
scy je cytują, chociaż nikt nie potrafi wytłu-
maczyć, w jaki sposób autorzy doszli do tych

wniosków. Jest to o tyle istotne, że patrząc
w sprawozdania finansowe TJN widać, że tej
organizacji brakuje infrastruktury, zasobów
i narzędzi, aby tworzyć swoje statystyki ina-
czej, niż wyjmując je z kapelusza. Nawiasem
mówiąc, ciekawe jest też to, że spółka Tax Ju-
stice Network pokazuje rentowność na po-
ziomie 2,61 proc. przychodów, a więc nie wyż-
szym niż „zachodnie korporacje”, które tak
zawzięcie krytykuje. Większość przychodów,
które w 2011 roku wyniosły 533,905 funtów
zjadają „koszty administracyjne”.

Osobiście uważam, że metodologia TJN
oparta jest na chiromancji z elementami hy-
dromancji i dafnomancji, bo trudno mi so-
bie wyobrazić, aby przy pomocy innych me-
tod autorzy mogli dojść do tak precyzyjnych
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Raje podatkowe 
kozłem ofiarnym kryzysu
Co kilka tygodni w prasie pojawiają się statystyki i raporty, które wskazują, że 
w wyniku istnienia rajów podatkowych krowy przestają dawać mleko, dziatki głodują,
a wdowy opłakują mężów, albowiem wypływają tam biliony dolarów, których 
właściciele z jakichś powodów powinni być w ocenie twórców raportów zmuszeni 
do trzymania pieniędzy gdzie indziej. Najlepiej w krajach o wysokich podatkach 
i rozbudowanych systemach świadczeń socjalnych, dzięki czemu można by im te 
pieniądze zabrać i przekazać „ubogim”, czyli administracji państwowej, która ma 
się zajmować redystrybucją dochodu
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wniosków, w sytuacji, gdy brak jest elemen-
tarnych danych wyjściowych do dokonywa-
nia szacunków. Tym lepiej dla OECD, bo nikt
nie jest w stanie skutecznie zakwestionować
statystyk Tax Justice Network.

Jak jest w rzeczywistości?
Żaden rozsądny obserwator życia spo-

łeczno-politycznego i gospodarczego nie
kwestionuje faktu, iż zjawiska prania pienię-
dzy i oszustw podatkowych to poważne wy-
zwania i zagrożenia współczesności. Na tyle
niebezpieczne, że brytyjski premier David Ca-
meron zaplanował w ramach przewodnictwa
brytyjskiego w G8 i szczytu ósemki najbo-
gatszych państw (17–18 czerwca) koncen-
trację na walce z protekcjonizmem w handlu
międzynarodowym oraz z tzw. rajami po-
datkowymi, jakoby najważniejszymi przy-
czynami wciąż trwającego kryzysu finanso-
wego.

Istotnie, Brytyjczycy w trakcie szczytu G8
usiłowali przekonać pozostałych partnerów
do zgody na utworzenie jawnego, po-
wszechnie dostępnego, globalnego rejestru
firm. Miałoby to być panaceum na po-
wszechny – ich zdaniem – proceder unikania
płacenia podatków przez wielkie korporacje
i ich właścicieli. W rezultacie takiego posu-
nięcia firmy będą wiedziały, kto jest ich wła-
ścicielem, będą uiszczały podatki tam, skąd
czerpią zyski i wreszcie trudno będzie im ukry-
wać swój majątek. Szczyt się zakończył, jest
deklaracja, ale brak konkretów. Wszystkie te
kroki wydają się być rozsądne, ale nieodpar-
cie nasuwa się pytanie: co to ma wspólnego
z rajami podatkowymi?

Jak postaramy się wykazać ma, ale nie-
wiele. Ale też nie o to chodzi w tej wielkiej glo-
balnej grze gospodarczej. Tutaj rzecz spro-
wadza się do szukania winnych, bardziej wy-
dumanych niż prawdziwych, którzy na jakiś
czas odwrócą uwagę społeczeństwa od nie-
udolnego zarządzania państwem, od zanie-
chania poważnych reform gospodarczych,
w tym reform podatkowych. Kryzys trwa, jego
skutki będą odczuwalne jeszcze długo, oby-
watele są coraz bardziej zniecierpliwieni,
wiele rządów dostało już od swoich wybor-
ców żółte lub czerwone kartki.

Przyszedł czas na raje podatkowe, ale po-
czątkowo były to ataki zawoalowane. Ude-
rzono nie w raje podatkowe jako całość, ale
w wybrane cele: nazbyt dyskretne banki
szwajcarskie jak np. UBS czy Fürstenbank
LGT w Lichtensteinie, nieuczciwe korpora-
cje typu Starbuck, Amazon, podejrzanych biz-
nesmenów i polityków. W ciągu ostatnich kil-
kunastu miesięcy opinia publiczna, za pomocą
populistycznych mediów, mogła się dowie-
dzieć, iż winnymi kryzysu są takie indywidua
jak Mitt Romney, oskarżany przez demo-
kratów za swoje holdingi rejestrowane na Kaj-
manach, Jack Lew, kandydat na sekretarza
skarbu USA, za utrzymywanie funduszu na
tych samych Kajmanach. Winny jest Ulli

Hoeness, legenda niemieckiej piłki nożnej
i prezydent Bayernu, który przyznał się do
oszustw podatkowych, do tego, że na kontach
w Szwajcarii miał miliony euro i nie zgłaszał
tego ani niemieckiemu, ani szwajcarskiemu
fiskusowi. Wreszcie winny jest Gerard De-
pardieu, który nie chciał płacić 75 proc. po-
datku.

Jednak przekaz medialny był taki, że
wszyscy wymienieni stanowią zaledwie wierz-
chołek góry lodowej, za nimi stoją raje po-
datkowe. To są główni winowajcy kryzysu –
tak głosiły lub sugerowały rządy USA, Wiel-
kiej Brytanii i wielu innych krajów Europy Za-
chodniej. To działało na wyobraźnię, to
przekonywało. Mniejsza o to, że mieliśmy do
czynienia z polityczną nagonką i bezkresem
hipokryzji.

Podkreślić należy z całą mocą: ściganie
nieuczciwych biznesmenów, polityków czy
firm unikających płacenia podatków i sięga-
jących do arsenału oszustw jest godne po-
dziwu i poparcia. Ale z tymi zjawiskami na-
leży walczyć i rozwiązywać je w ramach funk-
cjonujących systemów prawno-karnych, a nie
poprzez walkę z rajami podatkowymi, za-
rzynanie konkurencji podatkowej i inwestycji
zagranicznych. Nie jest dziełem przypadku,

że spory i dyskusje wokół rajów podatkowych
wybuchły w okresie największych represji fi-
nansowych od lat 70. XX wieku. Przywódcy,
nie mając pomysłu na łagodzenie kryzysu,
oprócz podatkowej eskalacji, nie potrafiąc po-
sprzątać własnego podwórka i zająć się re-
formą systemu podatkowego, rzucają te-
maty chwytliwe, ale z gruntu fałszywe: raje po-
datkowe. Spróbujmy więc rzucić nieco świa-
tła na ten problem.

Hipokryzja podatkowych 
moralizatorów

Największymi moralizatorami, najwięcej
do powiedzenia w temacie owych rzekomo
nieuczciwych rajów podatkowych mają te pań-
stwa, które raczej powinny milczeć w obli-
czu wstydliwych faktów: Stany Zjednoczone
i Wielka Brytania.

Jak podaje „The Economist” (16.02.2013)
prezydent Obama lubi przytaczać Ugland
House, budynek na Kajmanach, który jest ofi-
cjalnym adresem dla 18 800 przedsiębiorstw,
jako ucieleśnienie systemu fałszu („either the
biggest building in the world or the biggest tax
scam in the world”). Nie przeszkadza mu, iż
o inwestowanie w przeszłości w tym miejscu
oskarżany był jego świeżo nominowany se-
kretarz skarbu Jack Lew. Prezydent powinien

również wiedzieć, iż Ugland House nie umy-
wa się do amerykańskiego stanu Delaware,
w którym zarejestrowano 945 000 przedsię-
biorstw (z których wiele jest „podejrzanych”)
przy populacji liczącej 917 092 osób. Miami
z kolei, stanowi centrum bankowości, oferu-
jące depozytariuszom wywodzącym się z tzw.
wschodzących gospodarek ochronę przed
wścibskimi oczami, przed którymi we wła-
snym kraju już nie mają gdzie się schować.
Dzięki amerykańskiej ustawie FATCA, którą
analizowaliśmy oddzielnie, w dużej mierze
sprawiono, iż centra finansowe w rajach
podatkowych przekazują większą ilość in-
formacji o klientach do ich krajów macie-
rzystych, podczas gdy USA niechętnie garną
się do wymiany informacji z krajami Ameryki
Łacińskiej, których obywatele posiadają de-
pozyty w Miami.

Londyńskie City, które było podatkowym
rajem dla handlu walutami od lat 50. XX wie-
ku, nadal specjalizuje się w doradzaniu in-
westorom jak obejść przepisy. Brytyjskie
przedsiębiorstwa i partnerstwa z ograniczoną
odpowiedzialnością regularnie podpadają
pod sprawy kryminalne. Starbucks od 1998
roku zapłacił tylko 8,6 mln funtów podatków.
W 2011 roku Starbucks zarobił w Wielkiej

Brytanii 398 mln funtów. Nie zapłacił jednak
żadnego podatku korporacyjnego. Przez
14 lat działalności Starbucks w Zjednoczo-
nym Królestwie wypracował sobie ponad
3 mld funtów, ale nie zapłacił nawet całego
1 proc. podatku korporacyjnego, ponieważ
przez ostatnie 5 lat w dokumentach zapi-
sywał same straty. W istocie dokonywał wie-
lu płatności między spółkami wewnątrz
swojej grupy, ale już umiejscowionymi poza
Wielką Brytanią. Czy to też wina podatko-
wych rajów? Czy polityki fiskalnej Wielkiej
Brytanii? Premier D. Cameron na szczycie
G-8 stroił się w piórka naczelnego morali-
zatora, a Wielka Brytania dopiero w poło-
wie czerwca bieżącego roku podpisała po-
rozumienia o wymianie informacji podat-
kowej ze swoimi terytoriami zamorskimi, jak
Bermudy, Kajmany czy Brytyjskie Wyspy
Dziewicze.

Jeśli zaś chodzi o kontrolę prania brud-
nych pieniędzy – utrzymuje „The Economist”
– Londyn wcale nie przewyższa Kajmanów.
Inne kraje Unii Europejskiej są globalnymi sie-
ciami dla unikania różnego rodzaju opodat-
kowania. Przedsiębiorstwa przekazują zyski
do swoich filii w nisko opodatkowanych
państwach jak Luksemburg, Irlandia czy
Holandia.
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Żaden rozsądny obserwator życia społeczno-
-politycznego i gospodarczego nie kwestionuje
faktu, iż zjawiska prania pieniędzy i oszustw 
podatkowych to poważne wyzwania 
i zagrożenia współczesności
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Medialny wizerunek rajów 
podatkowych to zestaw mitów 
i stereotypów

Z wieloma mitami rozprawił się Daniel
Lacalle w hiszpańskim „El Confidencial”
(20. 05.2013). Warto się im przyjrzeć, a nie-
które argumenty autora wzmocnić.

Nazwa „raje podatkowe” to błędna eu-
ropejska translacja, która nie jest przypadkiem.
W wielu krajach Europy „tax havens” tłu-
maczy się jako „tax haevens”. W pierwszym
znaczeniu to „przystań, schronienie podat-
kowe” w drugim „raj fiskalny”. Jest to bardzo
ważna różnica semantyczna. Otóż Kajmany,
Bermudy czy Lichtenstein to żadne „raje”, ale
często schronienie przed finansowymi re-
presjami. Co ciekawe, ową mityczną „raj-
skością” posługują się państwa, w których pro-
wadzi się najbardziej interwencjonistyczną po-
litykę gospodarczą. To nie raje podatkowe
przyczyniają się do wzrostu podatków, ale
ucieczka w raje jest konsekwencją finansowych
represji w innych krajach. Od 2001 roku ak-
tywa banków w rajach podatkowych wzrosły
o około 10 bln dol. Według badań Uniwer-
sytetu Harvarda takie wzrosty odnotowuje się
zawsze po eskalacji obciążeń podatkowych,

z około rocznym przesunięciem. Jest to więc
przepływ kapitału z „podatkowego piekła” do
„podatkowego raju”, traktując, rzecz jasna,
oba określenia symbolicznie.

Kolejnym mitem jest wiązanie rajów
podatkowych z działaniami nielegalnymi. We-
dług portalu Tax Justice Network w końcu
2010 roku 50 największych banków miało
ulokowanych w rajach 12.1 bln dol. Są to licz-
by oficjalne, obejmujące operacje legalne, za-
równo inwestycje, jak i rachunki korporacji.
Większość rachunków należała do firm le-
gitymujących się międzynarodowymi po-
rozumieniami handlowymi. Realizowały
w ten sposób wzrost i rozwój własnej ak-
tywności na całym świecie bez narażania się
na podwójne opodatkowanie. Ponadto za-
bezpieczano fundusze płynące z krajów nie-
demokratycznych, aby uniknąć zinstytucjo-
nalizowanej kontroli kapitału i konfiskaty ak-
tywów.

Chwytliwym argumentem jest ten, jako-
by raje podatkowe powodowały straty państw
z tytułu niezapłaconego podatku dochodo-
wego przez klientów rajów. Według studium
naukowców z Uniwersytetu Michigan i Ha-
rvardu (Mihir A. Desai, C. Fritz Foley, James
R. Hines Jr.) pt. „Do tax havens divert eco-
nomic activity?” (Czy raje podatkowe osła-

biają aktywność gospodarczą?) z 2005 roku,
taka hipoteza nie jest prawdziwa. Badania em-
piryczne dowodzą, iż nie tylko nie osłabiają
aktywności ekonomicznej w krajach o wyso-
kich podatkach, ale przyczyniają się do jej
wzrostu. Dzieje się tak, bowiem następuje re-
inwestycja zgromadzonych w nich aktywów
w dług publiczny, giełdę czy projekty bizne-
sowe w krajach OECD o wysokim poziomie
podatków. Trzeba pamiętać ponadto, że w ra-
jach podatkowych chronione są pieniądze pły-
nące z reżimów totalitarnych, które następ-
nie są reinwestowane w USA, Wielkiej Bry-
tanii i innych krajach. Krytycy zapominają, że
duża część pieniędzy to lokaty uczciwych oby-
wateli krajów niedemokratycznych, którzy nie
chcą karmić nimi swoich reżimów.

Nie broni się również teza, że raje rodzą
nieuczciwą konkurencję podatkową. Pań-
stwa nastawione na dolegliwości podatkowe
nigdy nie mają dosyć. Nie oszczędzają swo-
ich podatników również w czasach prospe-
rity. To konkurencja z rajami podatkowymi
sprawia, że podatnik w krajach rozwiniętych
już nie pracuje dla rządu do września każdego
roku, a dopiero od października dla siebie, jak
to było jeszcze klika dekad temu. Dzisiaj, dzię-

ki otwartości i konkurencji podatkowej, ob-
ciążenia fiskalne są generalnie niższe.

Nie wierzmy w mit, jakoby likwidacja ra-
jów podatkowych przyczyniła się do zażegania
kryzysu i powszechnej szczęśliwości fiskalnej.
Zawsze będzie istnieć konkurencja podatko-
wa. Tak jak w latach 70. Francja była rajem
podatkowym dla Brytyjczyków, tak zawsze
znajdzie się jakieś suwerenne państwo, któ-
re będzie niskimi podatkami przyciągać ka-
pitał. Nikt przy zdrowych zmysłach nie uwie-
rzy, że Bruksela narzuci swój system podat-
kowy w Hongkongu, Singapurze czy Duba-
ju? W jaki sposób? 

Restrykcje kapitałowe doprowadziły świat
do najgorszej recesji od II wojny i nade
wszystko nie sprawdziły się. Uniknie podat-
ków i szara gospodarka w Europie w latach
70. była większa niż dzisiaj, jeśli oceniać to
przez pryzmat PKB. Inna rzecz to kwestia
transparentności. Według Banku Światowe-
go większość tzw. rajów podatkowych jest le-
piej zarządzanych i bardziej przejrzystych fi-
nansowo niż np. Francja.

Nie wytrzymuje empirycznej próby teza
jakoby pieniądze lokowane w rajach podat-
kowych finansowały terroryzm, a same pań-
stwa-raje sankcjonowały pranie brudnych pie-
niędzy. Instytut Zarządzania Uniwersytetu w

Bazylei przeprowadził analizę szczegółową
krajów z dużym ryzykiem finansowania ter-
roryzmu i praniem pieniędzy. Spośród wy-
selekcjonowanych 28 państw tylko jedno
było identyfikowane jako raj podatkowy.

Na koniec warto rozprawić się z populi-
stycznym i naiwnym, ale przez to groźnym ar-
gumentem, że gdyby „normalne” państwa nie
borykały się z problemem ucieczki swoich oby-
wateli (przedsiębiorstw, kapitału) w raje po-
datkowe, wówczas nie byłoby kryzysu. O ja-
kich kwotach dyskutujemy? Jesteśmy przy-
tłoczeni płynącymi zewsząd liczbami, ale
wszystko to są szacunki. Według Boston Con-
sulting Group na kontach w rajach podat-
kowych ulokowano 8 bln dol., według portalu
Tax Justice Network, który jest zainteresowany
zawyżaniem cyfr – 21 bln dol. Przyjmijmy hi-
potetycznie za Danielem Lacalle, że cyfry te
są prawdziwe, a zgromadzone środki finan-
sowe należą wyłącznie do obywateli państw
OECD. Załóżmy, że od tych pieniędzy po-
brano jednorazowo podatek na poziomie
20 proc. Okaże się, że pieniądze te nie pokryją
rocznego deficytu w tych państwach, ani w
2010, ani w 2011, jak również w 2012 roku.
Jeśli pobranoby taki sam 20-proc. podatek od
zagranicznych lokat amerykańskich przed-
siębiorstw, to uzyskana suma nie pokryłaby
deficytu USA w 2012 roku. Włóżmy więc mię-
dzy bajki opowiadania, iż pieniądze z rajów
podatkowych są lekiem na kryzys finansowy.

Czas na konkluzje
Nie jest naszą intencją bezwarunkowa

obrona rajów podatkowych. Dochodzi w nich
zapewne do oszustw podatkowych, jak i pra-
nia brudnych pieniędzy, ale – należy z mocą
podkreślić – podobnie jak w wielu rozwinię-
tych krajach Europy i Ameryki, które do mia-
na rajów nie pretendują, ale do moralizato-
rów jak najbardziej. Nie należy wszakże ule-
gać populistom głoszącym, iż to raje podat-
kowe są przyczyną światowego kryzysu
i wszelkich innych nieszczęść.

Globalizacja, wolny przepływ kapitału
i handlu umożliwiły osobom i korporacjom
korzystanie z praw, na które wielu teraz się
uskarża. Raje podatkowe nie kwitną, kiedy w
innych państwach tworzy się przyjazne oto-
czenie gospodarcze i oferuje niskie podatki.
Powrót do kontroli kapitału i państwa opie-
kuńczego jest powrotem do równości w nę-
dzy. Nie jest dobrym sposobem walki z raja-
mi podatkowymi kreowanie „podatkowego
piekła”.

Mec. Robert Nogacki, 
Kancelaria Prawna Skarbiec

Dr Marek Ciecierski, 
Profesjonalny Wywiad Gospodarczy

Skarbiec Sp. z o.o.
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Ową „rajskością” posługują się państwa, w których
prowadzi się najbardziej interwencjonistyczną 
politykę gospodarczą. To nie raje podatkowe 
przyczyniają się do wzrostu podatków, ale 
ucieczka w raje jest konsekwencją finansowych
represji w innych krajach



W2010 roku z przekształcenia
Gospodarstwa Pomocniczego
Warszawa–Bemowo przy Aresz-
cie Śledczym Warszawa–Biało-

łęka, Wielobranżowego Gospodarstwa Po-
mocniczego – Stacji Obsługi Pojazdów przy
Areszcie Śledczym Warszawa oraz Gospo-
darstwa Pomocniczego Zakładu Produkcyj-
nego przy Zakładzie Karnym w Sieradzu, na
mocy zarządzenia ministra sprawiedliwości
powstała Mazowiecka Instytucja Gospodar-
ki Budżetowej MAZOVIA, której statutowym
zadaniem jest zatrudnianie osadzonych, a tym
samym resocjalizacja poprzez pracę.

Aktualnie IGB Mazovia prowadzi sze-
roką działalność związaną z kompleksową
obsługą inwestycji oraz zarządzaniem i ad-
ministrowaniem nieruchomościami. Jedną
z gałęzi działalności jest także ochrona
osób i mienia, ochrona fizyczna w obiektach
użyteczności publicznej i prywatnej. Na
warszawskim Bemowie i Mokotowie IGB
Mazovia posiada dwie stacje diagnostycz-
ne oraz stacje obsługi pojazdów. Oddziały
w Studzieńcu i Konstantynowie Łódzkim
specjalizują się w produkcji mebli o zróżni-
cowanym charakterze: sądowym, biuro-
wym, mieszkaniowym, gabinetowym i innym.
Oddział w Sieradzu wyspecjalizował się
w produkcji technicznych zabezpieczeń sta-
lowych na potrzeby Służby Więziennej
m.in.: krat, zamków, drzwi do cel, a także
w produkcji wyrobów i świadczeniu usług
ślusarskich oraz w realizacji systemów i kon-
strukcji metalowych.

Racjonalizatorskie pomysły i współpra-
ca z inżynierami zaowocowały nowym pro-
duktem – stojakami aluminiowymi i stalo-
wymi, które w ostatnim czasie zostały wdro-
żone do produkcji. Dzięki zastosowaniu in-
nowacyjnych rozwiązań stojaki te wprowa-
dzają nową kulturę pracy w segmencie bu-
dowlano-wykończeniowym, a także dosto-
sowują warunki pracy do wymagań przepi-
sów unijnych oraz BHP.

Mazowiecka Instytucja Gospodarki Bu-
dżetowej prowadzi również szeroko pojętą
działalność gastronomiczną: na warszawskim

Bemowie zaprasza do restauracji Grodzkiej,
w której organizowane są przyjęcia, imprezy
rodzinne i przygotowywany jest catering.
W głównej siedzibie na Bemowie znajduje się
również sala widowiskowo-wykładowa, gdzie
IGB Mazovia organizuje eventy, szkolenia,
konferencje oraz wystawy.

Jako jedna z niewielu firm w kraju IGB
Mazovia posiada komorę fumigacyjną, któ-
rej działanie polega na odgrzybianiu archi-
waliów, książek, obrazów i innych ekspona-
tów muzealnym. Na tej płaszczyźnie firma
współpracuje z muzeami, sądami i wieloma
archiwami na terenie całej Polski.

Nowoczesny sposób zarządzania i zo-
rientowanie na potrzeby klientów pozwoliły fir-
mie w łagodny sposób przejść przez prze-
kształcenie oraz osiągnąć stabilną pozycję
rynkową, zachowując przy tym statutowe wy-
maganie dotyczące zatrudniania osadzonych.
IGB Mazovia systematycznie rozszerza sieć
kontrahentów, którzy cenią firmę między innymi
za prowadzenie indywidualnych negocjacji
w sprawie warunków umowy, co w konse-
kwencji prowadzi do długofalowej współpra-
cy, np. przy realizacji kolejnych projektów.

www.igbmazovia.pl

Efektywne działania 
w szerokim zakresie
Nie zawsze wąska specjalizacja jest metodą na rynkowy sukces. 
IGB Mazovia dowodzi, że równie dobrze można sobie radzić, 
wychodząc do klienta z szeroką ofertą zróżnicowanych usług 
i produktów, których wspólnym mianownikiem jest solidność 
i dbałość o zadowolenie ze współpracy

Nowoczesny sposób zarządzania i zorientowanie
na potrzeby klientów pozwoliły firmie w łagodny
sposób przejść przez przekształcenie oraz 
osiągnąć stabilną pozycję rynkową, zachowując
przy tym statutowe wymaganie dotyczące 
zatrudniania osadzonych
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Igor Stokłosa

Państwo dokłada do inwestycji w ener-
gooszczędne domy, bo od 2020
roku każdy nowo powstały budynek
będzie musiał spełniać narzucone

przez Unię Europejską wysokie standardy
energooszczędności. To rewolucja, bo na ra-
zie niewielu z nas przy kupowaniu domu,
a jeszcze rzadziej mieszkania, myśli o oszczę-
dzaniu energii. Resort środowiska liczy więc,
że dzięki programowi Polacy się przełamią.
Tyle że przełamanie to może być dość trud-
ne, bo warunki zdobycia dotacji są tak wy-
śrubowane, że w praktyce zainteresowanych
może być znacznie mniej niż 12 tys. osób.

Dziś w przeciętnym domku jednoro-
dzinnym zużycie energii sięga około 140 kWh
na mkw. rocznie. A na dopłatę będzie mógł
liczyć właściciel domu, który to zużycie ob-

niży do najwyżej 40 kWh na mkw. rocznie.
I tu pojawia się główny problem: nawet naj-
wyższa dopłata nie pokrywa kosztów, które
trzeba ponieść, w porównaniu z budową
domu, którego konstrukcja nie sprzyja oszczę-
dzaniu energii.

Na spore zyski liczą sprzedawcy pomp
ciepła – urządzeń, które gwarantują niskie
koszty ogrzewania. Oferują nawet pomoc
w uzyskaniu dotacji. O co w tym wszystkim
chodzi?

Ekonomicznie opłacalne
Pompy ciepła wykorzystują ogromne

ilości energii cieplnej, które utrzymują się w
naturalnych pokładach. Konstrukcja pomp
ciepła umożliwia pozyskanie energii cieplnej
z różnych źródeł, np. ziemi, powietrza, wody.
Źródła te, z racji niskiej temperatury, nie na-
dają się do bezpośredniego wykorzystania, ale
właśnie dzięki pompie ciepła możliwe jest po-

zyskanie tej energii w sposób ekonomicznie
opłacalny.

Instalacja grzewcza, to obok kanalizacji
czy bieżącej wody, najbardziej niezbędny
element naszego domu, niemal zaraz po fun-
damentach. Już na etapie projektu pojawia się
problem, co będzie najlepszym źródłem cie-
pła na potrzeby CO i do ogrzania wody użyt-
kowej (CWU). Ograniczają nas nie tylko moż-
liwości architektoniczne czy finansowe, ale
przede wszystkim brak dostatecznej wiedzy
związanej z tematyką grzewczą.

Węzeł grzewczy oparty o pompę ciepła to
mechanizm, którego podstawowym zadaniem
jest „transport” ciepła o niższej temperaturze
do miejsca o wyższej temperaturze. Ten cie-
kawy proces jest możliwy, dzięki odpowied-
niej konstrukcji pompy, która jest zaopatrzona
w sprężarkę (przy wykorzystaniu ciepła z grun-
tu bądź zbiorników wodnych) lub wymienniki
podobne do tych, które są zastosowane
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Pompy ciepła: nie taka droga
inwestycja w przyszłość
Państwo chce dopłacać do budowy energooszczędnych domów i mieszkań. 
Sprzedawcy pomp ciepła zacierają ręce
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w chłodnicy samochodowej (w przypadku
pompy powietrznej).

Pompa ciepła kondensuje otrzymaną
energię cieplną na przykład z powietrza czy
z gleby, by oddać ciepło otoczeniu. Aby
pompa mogła zadziałać, jedyne czego po-
trzebuje to prąd. Eliminuje to konieczność
podłączania do domu instalacji gazowej czy
innego źródła paliwa stałego czy ciekłego.
W związku z tym jest to inwestycja ekolo-
giczna, bezpieczna i oszczędna.

Nowoczesny design
Zapotrzebowanie na energię cieplną bar-

dzo różni się w zależności od wielu czynni-
ków. Zdarza się, że lepiej zainstalować kilka
pomp o słabszej mocy, niż jedną o dużej ilo-
ści kW. Ponadto pompa ciepła może być cie-
kawym elementem wystroju wnętrza domu.
Nie wszystkie pompy muszą być ulokowane
w ciemnej kotłowni, niektórzy producenci ofe-
rują nowoczesne i designersko wyglądające
pompy.

– Dlatego poważnie należy zastanowić sie
czy wolimy mieć nieładny i nieekologiczny ko-
cioł gazowy, czy może jednak elegancką i no-
woczesną pompę ciepła, która chroni śro-
dowisko, korzystając z odnawialnych źródeł
energii – doradza jeden ze sprzedawców.

Niższe rachunki i obniżone koszty eks-
ploatacji to najczęściej wymieniane po-
budki przy wyborze pompy ciepła jako

urządzenia grzewczego. Warto jednak wie-
dzieć ile kosztuje sama pompa ciepła i jej in-
stalacja.

Generalny koszt związany z inwestycją
w pompy ciepła obejmuje nie tylko koszt sa-
mej pompy ciepła, ale też ceny instalacji pom-
py ciepła, instalacji dolnego i górnego źródła,
cena rozruchu oraz miesięczne i późniejsze
koszty eksploatacji. Ceny pomp ciepła wahają
się w zależności od producenta. Na cenę pom-
py wpływają także: zakres mocy pompy,
materiały, z których jest wykonana, obecność
i pojemność zasobnika c.w.u., systemu wy-
ciszającego czy czujnik temperatury pokojo-
wej itp. Za minimalny próg cenowy można
uznać 25 tys. zł w przypadku domu jedno-
rodzinnego. Cennik kompaktowych pomp cie-
pła zaczyna się od kwoty około 30 tys. zł. Zaś
robocizna związana z transportem, monta-
żem i rozruchem pompy powinna mieścić się
w granicach 2–4 tys. zł.

Koszt, który się zwróci
Opłata za kocioł grzewczy oparty o pom-

pę ciepła jest także różnicowana przez dol-
ne źródło, a tym samym przez typ samej pom-
py – inną kwotę zapłacimy za powietrzną
pompę ciepła, a inną za pompę typu solan-
ka/woda (cena gruntowej pompy ciepła) czy
pompę ciepła typu woda/woda (cena wodnej
pompy ciepła). Znaczną część finansów po-
chłania właśnie instalacja dolnego źródła. To,

czy zdecydujemy się na instalację kolektora
poziomego czy na budowę studni pod pom-
pę ciepła, która korzysta z wody gruntowej,
ma duży wpływ na cenę węzła grzewczego
opartego o pompę ciepła. Koszty za te
usługi są dosyć zindywidualizowane w za-
leżności od firm instalatorskich. Są też na
rynku firmy, które zajmują się zarówno
produkcją pomp ciepła, ich montażem i in-
stalacją dolnego źródła, co bywa tańszym
rozwiązaniem.

– Jednak mamy problem z wyłożeniem
pieniędzy na inwestycję, która zwróci się
dopiero po kilku latach. Na razie dewelope-
rzy nie są zainteresowani inwestowaniem, bo
nie znajdują na nie kupców – tłumaczy Mo-
nika Marks z WWF Polska.

A szkoda, bo jak przekonują ekolodzy, na
energooszczędnych domach w ciągu kilku
lat można zaoszczędzić duże pieniądze.
W przypadku 150-metrowego domu z pie-
cem gazowym roczne wydatki na ogrzewa-
nie spadają z około 5 tys. zł do niespełna ty-
siąca złotych. Na utrzymaniu 50-metrowe-
go mieszkania zamieszkałego przez dwie oso-
by, w ciągu 30 lat można zaoszczędzić po-
nad 240 tys. zł (eksploatacja takiego miesz-
kania: 31 tys. zł, zwykłego: 270 tys. zł). We-
dług wyliczeń organizacji ekologicznej WWF,
gdyby domy Polaków były lepiej ocieplone,
ich właściciele zaoszczędziliby ponad miliard
złotych rocznie. �
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Najniższe z możliwych koszty ogrze-
wania ciepłej wody użytkowej
(c.w.u.), przy stosunkowo niskim
koszcie inwestycji, zapewnia pom-

pa ciepła Vitocal 161-A. Samodzielnie może
ogrzewać wodę użytkową przez cały rok lub
przy współpracy z kotłem grzewczym. Do
ogrzewania wody wykorzystuje ciepło z po-
wietrza w pomieszczeniu, w którym się znaj-
duje, obniżając w nim wilgotność i tempera-
turę. Za pomocą przewodów wentylacyjnych
może również pobierać powietrze z kilku po-
mieszczeń w budynku lub powietrze ze-
wnętrzne. Zabudowany w pompie wentyla-
tor umożliwia uzyskanie przepływu powietrza
do 300 m3/h. Dzięki temu Vitocal 161-A może
być stosowana do kontrolowanej wentylacji
kilku pomieszczeń o całkowitej powierzchni
do 200 mkw.

Vitocal 161-A efektywnie wykorzystuje
energię powietrza, gwarantując przy tym wy-
soki komfort ciepłej wody. Przy temperaturze
powietrza 15°C i dla mocy grzewczej 1,7 kW,

potrzebuje jedynie 0,45 kW energii elektrycz-
nej – współczynnik efektywności COP 3,7. Za-
budowany zbiornik 300 litrów zapewnia
komfort ciepłej wody dla wieloosobowej ro-
dziny – do 5 osób, która może być ogrzewa-
na do temperatury 65°C.

Dla maksymalnego obniżenia kosztów
ogrzewania c.w.u., pompa Vitocal 161-A
przystosowana jest do współpracy z kolek-
torami słonecznymi, jak również przygoto-
wana jest do współpracy z „inteligentną
Siecią” i korzystania z własnego prądu z wła-
snej elektrowni słonecznej, przy wykorzysta-
niu systemu fotowoltaicznego Viessmann
– Vitovolt 200.

Skuteczne ogrzewanie z powietrza
Już od wielu lat firma Viessmann stosu-

je rozwiązania, które gwarantują efektywne
wykorzystanie ciepła z powietrza atmosfe-
rycznego nawet o temperaturze –20°C. Jed-
nym z takich urządzeń, polecanym szcze-
gólnie dla nowych instalacji, jest pompa cie-

pła Vitocal 300-A: o płynnie modulowanej
mocy grzewczej w zakresie od 3 do 9 kW
i efektywności COP 3,9 (dla temperatury po-
wietrza A=+2°C i wody zasilającej ogrze-
wanie domu W=+35°C, wg PN-EN 14511),
z możliwością łączenia w kaskadę do 5 pomp
ciepła i funkcją chłodzenia pomieszczeń.
Przy temperaturze powietrza –20°C moc
grzewcza pompy ciepła wynosi 6,3 kW, a jej
COP 2,1 (A=–20/W=+35).

Dla modernizowanych instalacji polecana
jest pompa ciepła Vitocal 350-A: o mocy
grzewczej 10,6 kW, 14,5 kW lub 18,5 kW, któ-
ra może ogrzewać wodę do 65°C, z możli-
wością łączenia w kaskadę do 5 pomp ciepła.
Przykładowo, dla pompy o mocy 10,6 kW,
COP wynosi 3,6 (A=+2/W=+35, według
PN-EN 14511). Przy temperaturze powietrza
–20°C: 6,3 kW, COP 2,3 (A=–20/W=+35);
jeśli potrzebna jest wyższa temperatura wody
grzewczej, np. 45°C: moc grzewcza wynosi
6,6 kW a COP 2,0 (A= –20/W=+45, według
PN-EN 14511).
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Oszczędne ogrzewanie

Pompy ciepła Viessmann wyjątkowo skutecznie wykorzystują otaczające nas ciepło
zmagazynowane w gruncie, wodzie gruntowej, a nawet z powietrza atmosferycznego.
Obszerna oferta pomp ciepła Vitocal umożliwia wybór odpowiedniego rozwiązania 
do każdego budynku. W nowym, pompa może samodzielnie ogrzewać dom, 
współpracując z ogrzewaniem podłogowym lub tradycyjnymi grzejnikami. 
W modernizowanym, może współpracować z kotłem gazowym, olejowym czy 
na paliwo stałe. Pompy ciepła Vitocal zimą ogrzewają, a w upalne letnie dni 
zapewniają przyjemny klimat wnosząc do wnętrza domu orzeźwiający chłód
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Vitocal 161-A efektywnie wykorzystuje energię powietrza, gwarantując wysoki komfort ciepłej wody



Jak uzyskać tak wysoką efektywność
z zimnego powietrza? Gwarantują to naj-
nowsze rozwiązania techniczne i doświad-
czenie. Vitocal 300-A wykorzystuje najnow-
szej generacji sprężarkę Digital Scroll, a Vito-
cal 350-A wtrysk pary, tzw. cykl EVI. Obie wy-
korzystują również elektroniczny zawór roz-
prężny, system diagnostyczny RCD oraz wy-
mienniki pobierające ciepło z powietrza o spe-
cjalnej konstrukcji, gwarantując efektywną
pracę pompy ciepła w całym zakresie tempe-
ratur powietrza atmosferycznego.

Pompa powietrzna w kawałkach 
Nie zawsze znajdziemy odpowiednie

miejsce do ustawienia pompy ciepła w nowym
lub modernizowanym budynku. Rozwiąza-
niem mogą być pompy ciepła typu Split, np.
Vitocal 200-S. Składają się one z jednostki
montowanej na zewnątrz budynku i drugiej,
do powieszenia na ścianie w wybranym po-
mieszczeniu. Obie połączone są przewoda-
mi o niewielkiej średnicy, w których przepły-
wa czynnik chłodniczy.

W jednostce wewnętrznej może zostać za-
budowany zbiornik c.w.u. 170 litrów, a całe urzą-
dzenie zajmuje niewielką część podłogi, jak
to ma miejsce w przypadku Vitocal 222-S. Je-
śli chcemy zastosować dodatkowo kolekto-
ry słoneczne do ogrzewania c.w.u., odpo-
wiednim rozwiązaniem może być pompa cie-
pła Vitocal 242-S z zabudowanym zbiorni-
kiem o pojemności 220 litrów, do którego
można podłączyć kolektory. Oprócz ogrze-
wania budynku pompy mogą również chło-
dzić pomieszczenia w lecie.

Tanie ogrzewanie z Ziemi
Czy można dzisiaj ogrzać dom o po-

wierzchni 200 mkw. i wodę użytkową dla
4-osobowej rodziny za około 1600 zł brutto
w ciągu całego roku? Tak, nawet jeśli nie jest
to dom pasywny ani energooszczędny, bo jego
zapotrzebowanie na ciepło wynosi około
100 kWh/mkw./rok. Każdy może zobaczyć
i śledzić przez internet pracę instalacji w tym
konkretnym domu na „Wizualizacji pracy
instalacji z pompą ciepła” (www.viessmann.pl
> Domy jednorodzinne > Produkty > Pom-
py ciepła).

Pompy wykorzystujące ciepło zmagazy-
nowane w gruncie pracują efektywnie i za-
pewniają niskie koszty ogrzewania każdego
budynku. Szczególnie wysoką efektywno-
ścią i uniwersalnym zastosowaniem wyróż-
niają się pompy ciepła Vitocal typoszeregu
„300”. Mogą pracować jako pompy: jedno-
stopniowe, dwustopniowe lub w układzie ka-
skadowym dla większego zapotrzebowania na
ciepło; o temperaturze zasilania wodą grzew-
czą do 60°C, a jeśli potrzebna jest wyższa tem-
peratura: do 70°C; oprócz ogrzewania mogą
również naturalnie i aktywnie chłodzić po-
mieszczenia w budynku. Skutecznie wyko-
rzystują naturalne ciepło ze środowiska, z efek-
tywnością: COP do 4,9.

Obszerny program produkcji pomp cie-
pła firmy Viessmann pozwala wybrać odpo-
wiednie rozwiązanie do każdego budynku i in-
stalacji grzewczej. Pompy Vitocal 300-G typ
BW oferowane są jako jednostopniowe o mocy
grzewczej od 5,9 kW do 42,8 kW. Jako dwu-
stopniowe, o całkowitej mocy grzewczej do
85,6 kW. Dla większego zapotrzebowania na
ciepło Vitocal 300-G można łączyć w kaska-
dy do 5-ciu pomp ciepła.

W układ dwustopniowy pompy ciepła
można połączyć jednostki Vitocal 300-G o tej
samej mocy grzewczej, np. 10 kW + 10 kW, lub
o różnej mocach, np.: 12,9 kW + 17 kW. Moż-
na również połączyć pompy ciepła o różnej
temperaturze zasilania wodą grzewczą, np. Vi-
tocal 300-G o temperaturze zasilania do 60°C
i Vitocal 350-G o temperaturze wody grzew-
czej do 70°C. Jeżeli na przykład w domu sze-
regowym równocześnie występują zapotrze-
bowanie na ciepłą wodę użytkową oraz za-
potrzebowanie na ciepło do ogrzewania bu-
dynku, wysokotemperaturowa pompa ciepła
(do 70°C) może podgrzać zbiornik c.w.u. do
temperatury 60°C, a w tym samym czasie dru-
gi moduł może efektywnie pokrywać zapo-
trzebowanie na ciepło grzewcze o niższym po-
ziomie temperatury, np. dla ogrzewania pod-
łogowego.

Vitocal 300-G i 350-G typ BWC ofero-
wane są jako urządzenia kompaktowe z za-
budowanymi energooszczędnymi pompami:
solanki, obiegu grzewczego i podgrzewacza
wody użytkowej. Vitocal 333-G z zabudowa-
nymi pompami i zbiornikiem c.w.u. o pojem-

ności 170 litrów, a Vitocal 343-G z zbiornikiem
220 litrów przystosowanym do podłączenia
kolektorów słonecznych. Uzupełnieniem
oferty gruntowych pomp ciepła Viessmann
są pompy kompaktowe Vitocal 200-G do
17,2 kW i z zabudowanym zbiornikiem c.w.u.
Vitocal 222-G/242-G.

Dla budynków o większym zapotrzebo-
waniu na ciepło pompy Vitocal dostępne są
o mocy do 300 kW, jako kaskada do 1200 kW,
oraz indywidualnie projektowane pompy
o dużej mocy: do 2000 kW (do 2 MW).

Łatwe sterowanie
Pompy ciepła Vitocal wyposażone są

w regulator pogodowy Vitotronic: o wyjąt-
kowo łatwej obsłudze, z dużym ekranem, ko-
munikatami w formie tekstowej i graficznej.

Regulator może sterować pracą: do
trzech niezależnych obiegów grzewczych,
w tym dwoma z zaworami mieszającymi;
ogrzewaniem wody użytkowej; dodatkowe-
go źródła ciepła np. kotła gazowego/olejo-
wego, podgrzewacza elektrycznego; może ste-
rować układem chłodzenia aktywnego i na-
turalnego.

Regulator wyposażony jest w innowacyjny
system diagnostyczny RCD, który zapewnia
całorocznie wysoką efektywność i niskie ra-
chunki za ogrzewanie. Optymalizuje on pra-
cę pompy ciepła i instalacji grzewczej.

Viessmann, jako pionier w dziedzinie
pomp ciepła, od ponad 30 lat wyznacza nowe
standardy efektywnego wykorzystywania
energii. Potwierdzone między innymi znakiem
jakości Europejskiego Stowarzyszenia Pomp
Ciepła: EPHA. Niezależnie od tego, czy
chodzi o obiekt modernizowany czy też
o nowe budownictwo, dla każdego oferuje od-
powiednie rozwiązane.

www.viessmann.pl 
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Kaskadę pomp ciepła można precyzyjnie dopasować do występującego
zapotrzebowania na ciepło

Pompę ciepła Vitocal 350-A można insta-
lować w domu lub na zewnątrz budynku



5czerwca na gali finałowej w Zembo-
rzycach Dolnych oficjalnie ogłoszo-
no laureatów II edycji Programu Pro-
mocji Gmin „Business Excellence”,

które pozytywnie przeszły procedury weryfi-
kacyjne i uzyskawszy pozytywną ocenę, zo-
stały uznane za jednostki, które wyróżniają się
swą przedsiębiorczością i najsilniej oddziałują
na rozwój regionu.

Program Stowarzyszenia Lubelski Klub
Biznesu – największej organizacji bizneso-
wej w regionie, zrzeszającej ponad 250
przedsiębiorców – cieszy się uznaniem
wśród podobnych inicjatyw realizowanych
na terenie Polski Wschodniej i przychylno-
ścią władz oraz instytucji mających wpływ
na kondycję i funkcjonowanie województwa
lubelskiego. Gwarantem wysokiego pozio-
mu programu i profesjonalnej oceny gmin
jest chociażby patronat honorowy udzielo-
ny przez marszałka województwa lubel-
skiego Krzysztofa Hetmana, dyrektora Urzę-
du Statystycznego w Lublinie oraz Związek
Gmin Lubelszczyzny i Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Lublinie. 

Ekspercka ocena gmin przebiega dwu-
etapowo i jest dokonywana wstępnie przez
członków komisji programu, a następnie
przez kapitułę programu, których skład kon-
stytuują osoby uważane za autorytety w swo-
jej dziedzinie, cieszące się uznaniem w śro-
dowisku przedsiębiorczości i otoczenia biz-
nesu. Reprezentują one organy administra-
cji państwowej, samorząd lokalny, instytucje
finansowe i fiskalne, środowisko biznesu i na-

uki, co daje podstawy kompleksowej i wiary-
godnej oceny uczestniczących w progra-
mie gmin, ubiegających się o tytuł laureata
w trzech kategoriach: gmin miejskich, miej-
sko-wiejskich i wiejskich. Dodatkowo kapituła
wyróżnia samorządy najbardziej zasługują-
ce na miano „Gminy przyjaznej inwestorom”,
„Gminy przyjaznej mieszkańcom”, „Gminy
przyjaznej środowisku” i „Gminy innowa-
cyjnej”. – Szereg działań, jakie podejmujemy

na terenie gminy, jest w stanie przyciągnąć in-
westorów. M.in. to, że mamy wyznaczone te-
reny pod usługi, pod przemysł, jak również
to, że na terenie gminy Wólka leży 85 proc.
lotniska, stanowi pozytywny czynnik ku
temu, aby przedsiębiorcy wybrali akurat na-
szą gminę, a nie inną – z dumą wyliczał wójt
zwycięskiej gminy Wólka Edwin Gortat.

Gości przybyłych na galę finałową po-
witała prezes Lubelskiego Klubu Biznesu
Agnieszka Gąsior-Mazur. – Program Pro-
mocji Gmin ma dopiero swoją drugą edycję
i z tego powodu osobiście asystuję przy jego
tworzeniu. W ubiegłym roku było dla mnie du-
żym odkryciem, jak samorządy radzą sobie
w realizacji statutowych zadań i byłam pod
wielkim wrażeniem łączenia biznesu i sa-
morządu wokół idei „Business Excellence
– Doskonali w Biznesie”. Dziś nic nie straci-
ło na znaczeniu, ale mam wrażenie, że kolejny
rok to kolejne wyzwania – mówiła do uczest-
ników uroczystości. Podczas spotkania wy-
świetlono film prezentujący gminy uhono-
rowane w tegorocznej edycji programu, któ-
rych działalność najbardziej znacząco przy-
czynia się do wzrostu gospodarczego i pro-
mocji Lubelszczyzny. Ceremonia wręczenia
dyplomów wprawiła w dobry nastrój przede
wszystkim laureatów, gdyż świadomość zwy-
cięstwa i zdobytego pakietu promocyjnego,
który jeszcze bardziej przysłuży się rozwojo-
wi i ugruntowaniu pozycji gminy, jest bez-
cenna. Pozostałym gościom poprawił humor
występ artystyczny Anny Sokołek, której re-
cital przy akompaniamencie gitary był uko-
ronowaniem wieczoru. �

Biznesowa 
doskonałość gmin
W ramach II edycji Programu Promocji Gmin „Business Excellence” wybrano kolejne
przedsiębiorcze samorządy województwa lubelskiego, które doskonale godzą troskę
o interesy gminy z dbałością o jakość, etykę, innowacyjność, dobro mieszkańców

Laureaci konkursu
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Laureaci II edycji Programu 
Promocji Gmin „Business 
Excellence”

gmina wiejska: 
• Gmina Wólka
gmina miejsko-wiejska:
• Gmina Ryki
gmina miejska do 50 tys. mieszkańców: 
• Miasto Lubartów
gmina miejska do 100 tys. mieszkańców: 
• Miasto Zamość
gmina miejska powyżej 100 tys.
mieszkańców:
• Miasto Lublin

Wyróżnieni:
gmina innowacyjna:
• Gmina Tyszowce

gmina przyjazna inwestorom:
• Gmina Łuków
• Miasto Tomaszów Lubelski
• Miasto Chełm

gmina przyjazna mieszkańcom:
• Gmina Wierzbica

gmina przyjazna środowisku:
• Gmina Urszulin

Fot. ANDRZEJ ROŻEK



GMINA ŁUKÓW

Gmina Łuków położona jest w północno-wschodniej części powiatu łukowskiego, okala miasto Łuków.
Zamieszkuje ją ponad 17 700 osób. Gmina ma charakter rolniczy. Powierzchnia użytków rolnych wynosi
tu blisko 18 500 ha. Produkcja roślinna zdominowana jest przez uprawę zbóż. Podstawowy kierunek pro-
dukcji zwierzęcej to produkcja mleka i chów trzody chlewnej. Na terenie gminy funkcjonuje blisko 800
podmiotów gospodarczych, wśród których najliczniejszą grupę stanowią małe i średnie firmy. W więk-
szości są to zakłady handlowo-usługowe, a w dalszej kolejności są to zakłady produkcyjne i rolnicze.

Gmina Łuków usytuowana jest na
obszarze czystym ekologicznie.
Jedną trzecią jej powierzchni sta-
nowią lasy. Na terenie gminy znaj-
dują się cztery rezerwaty przyrody
– trzy leśne, jeden geologiczny
– „Kra Jurajska”, w którym ochro-
ną został objęty czarny ił jurajski
zawierający skamieniałe muszle
amonitów. Obecność rezerwatów
nie koliduje jednak z rozwojem in-
westycji przemysłowych, z uwagi
na usytuowanie terenów przezna-
czonych pod działalność prze-
mysłową z dala od obszarów chro-
nionych.

W 2007 roku na terenie gminy została utworzona Podstrefa Łuków Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Eko-
nomicznej EURO-PARK WISŁOSAN. Obejmuje ona obszar ponad 27 ha, który położony jest w odległo-
ści 3 km od miasta Łukowa, będącego węzłem kolejowym przy linii kolejowej Berlin-Moskwa, pomiędzy
Warszawą a Terespolem. Podstrefa, poza atrakcyjną lokalizacją, wyposażona jest w niezbędną infra-
strukturę, m.in.: sieć wodociągową, sieć kanalizacyjną, drogę wewnętrzną, oświetlenie terenu. Samo-
rząd gminy, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom inwestorów, oferuje ulgi i zwolnienia z podatku od
nieruchomości, a jednocześnie służy pomocą w załatwianiu wszelkich formalności. 

Urząd Gminy Łuków
ul. Świderska 12, 21-400 Łuków
tel./fax: (25) 798 24 39
sekretariat@lukow.ug.gov.pl
www.lukow.ug.gov.pl 

Dąbie Fot. G. ROLA

Rezerwat Jata Fot. G. ROLA

Podstrefa Łuków TSSE EURO-PARK WISŁOSAN Fot. ARCHIWUM UG ŁUKÓW
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Po raz drugi Program Promocji Business
Excellence został przeprowadzony w roz-
szerzonej formule, obejmującej ocenę sa-
morządów. Czemu służy wyjście z progra-
mem do lubelskich gmin i jak po dwóch edy-
cjach sprawdzają się państwa założenia?

– Główne założenie Programu Promocji
Gmin Business Excellence to promocja
przedsiębiorczych samorządów, przyjaznych
inwestycjom i mieszkańcom oraz środowisku
naturalnemu. Nagrodziliśmy samorządy po-
siadające wizję rozwoju, innowacyjne strate-
gie, w tym strategię marki gospodarczej i tu-
rystycznej, otwarte na zmiany, przygotowa-
ne na nowe inwestycje.

Program umożliwił nawiązanie i wzmoc-
nienie kontaktów pomiędzy gminami i przed-
siębiorstwami. Właściwie ułożona współ-
praca gminy z lokalnym biznesem oraz no-
wymi inwestorami z założenia powinna prze-
łożyć się na wymierne korzyści, jak na przy-
kład: utworzenie nowych miejsc pracy, wzrost
wpływów podatkowych, powstawanie nowych
i potrzebnych gminie obiektów, takich jak
oczyszczalnie ścieków, sale gimnastyczne,
szkoły, zaplecze hotelarsko-turystyczne itp.
Efekty nie pojawią się od razu, wymagają
dłuższego horyzontu czasowego.

Jakie dokonania i aspekty codziennej
działalności najbardziej się liczą w rywalizacji
o status laureata Programu Promocji Gmin
Business Excellence?

– Gminy, które zgłosiły swój akces do
programu, to najlepsze gminy z naszego wo-
jewództwa, spełniające standardy, zgodne
z kryteriami przyjętymi przez Komisje i Ka-
pitułę Programu. Program, który przynajm-
niej w teorii zakładał istnienie idealnej gmi-
ny, do której odnosiliśmy nasz system ocen,
wymagał do uczestników konfrontowania się
nie tylko z bieżąca sytuacją, wynikami, pro-
jektami, ale i z nowymi wyzwaniami – wy-
magał posiadania wizji i strategii rozwoju
w perspektywie kolejnych lat, a przy tym za-
uważmy, że lat trudniejszych, bo przy ogra-
niczonym dostępie do funduszy unijnych.
Jednostki samorządu terytorialnego rywali-
zowały ze sobą ilością wydanych decyzji o za-
budowie, tworzeniem lub poprawą połączeń
komunikacyjnych, jakością infrastruktury,

ilością nowych inwestycji, tworzeniem no-
wych miejsc pracy, klimatem inwestycyj-
nym, posiadaniem strategii marki, kreatyw-
nym podejściem do tworzenia nowych roz-
wiązań w zakresie dostępności do obiektów
publicznych, kulturalnych, sportowych czy
ochrony środowiska.

Na jaką ocenę zasługuje współpraca śro-
dowiska biznesu z samorządami teryto-
rialnymi na terenie Lubelszczyzny i jak re-
lacje przedsiębiorców z władzami lokalny-
mi przekładają się na jakość życia gospo-

darczego oraz wyniki ekonomiczne regio-
nu?

– Trudno jest nam tę współpracę oceniać.
Myślę, że wciąż dojrzewamy do tego, aby wy-
ciągnąć korzyści z partnerskiego traktowania
się, a jednocześnie z dostrzeżenia przez gmi-
ny ogromnego potencjału tkwiącego nie tyl-
ko w firmach, ale i w samych przedsiębiorcach.
W tym kontekście Program Promocji Gmin
Business Exellence jest bardzo potrzebny
i użyteczny, po pierwsze dlatego, że stanowi
swoistą diagnozę gmin w obszarze przed-
siębiorczości, po drugie, to doskonały sposób
na przepływ informacji i ofert do biznesu,
a po trzecie, to unikalna promocja potencja-
łu gospodarczego gmin, zarówno turystycz-
nego, jak i inwestycyjnego.

Jak zmienił się w ostatnich latach obraz
regionu i na ile obserwowany postęp należy
przypisywać inwestorom i lokalnym przed-
siębiorcom, a na ile dobrej woli i aktywno-
ści samorządów?

– Na wizerunek naszego regionu pra-
cujemy wszyscy. To za sprawą determina-
cji samorządu, a także lobbingu przedsię-
biorców, w tym roku udało nam się uru-
chomić Port Lotniczy w Świdniku – nasze

okno na świat. W związku z poprawą in-
frastruktury komunikacyjnej, zarówno tej
drogowej – aktualnie trwa budowa drogi eks-
presowej S17, jak i lotniczej, oczekujemy
w kolejnych latach większego zaintereso-
wania naszym województwem ze strony in-
westorów oraz turystów zagranicznych,
dla których atrakcją są nie tylko walory tu-
rystyczne regionu, ale i nowoczesna sieć ho-
telowo-restauracyjna. Zachętą dla inwe-
storów na pewno są funkcjonujące na Lu-
belszczyźnie specjalne strefy ekonomiczne

Nie ma nauki bez biznesu
i biznesu bez nauki
Gminy, które zgłosiły swój akces do programu, to najlepsze gminy z naszego 
województwa, spełniające standardy, zgodne z kryteriami przyjętymi 
przez Komisje i Kapitułę Programu – mówi Agnieszka Gąsior-Mazur, 
prezes Lubelskiego Klubu Biznesu

Business Excellence to program stawiający 
na takie wartości jak: wiarygodność, troska 
o człowieka i środowisko, kreatywność, 
innowacyjność, skuteczność w działaniu, 
gospodarność. Te wartości są wspólne 
dla Programu Promocji Firm i Gmin



GMINA TYSZOWCE

Urząd Miejski w Tyszowcach
ul. 3 Maja 8, 22-630 Tyszowce
tel. 84 661 21 21, fax 84 661 21 29
tyszowce@tyszowce.pl
www.tyszowce.pl

Gmina Tyszowce położona jest w południowo-wschodniej części wo-
jewództwa lubelskiego. Od północy sąsiaduje z gminą Werbkowice,
od wschodu z gminą Mircze, od południa z gminą Łaszczów, od po-
łudniowego-zachodu z gminą Rachanie i od zachodu z gminą Koma-
rów. Powierzchnia gminy wynosi 129,48 km2. Zamieszkuje ją 6080
osób, co daje gęstość zaludnienia 52 osoby/km2. Gmina Tyszowce
podzielona jest na 20 sołectw. Na jej terenie znajduje się 1 miasto Ty-
szowce (2381 mieszkańców) i 18 miejscowości wiejskich.

Gmina posiada unikat na międzynarodową skalę, którym jest stolica
Grodów Czerwieńskich w Czermnie. Skarby z Czermna wygrały ple-
biscyt National Geographic – Travelery 2011. Tyszowce już wiele lat
temu stały się sławne dzięki konfederacji tyszowieckiej zawiązanej pod-
czas „potopu” szwedzkiego 29 grudnia 1655 roku. Na pamiątkę tego wy-
darzenia do dzisiaj wykonywane są z wosku pszczelego najwyższe na
świecie świece o długości 5 m i wadze 35 kg. W czasie uroczystych pro-
cesji są one niesione przez parafian.

Gmina Tyszowce oprócz pięknej historii może zaproponować czyste po-
wietrze i nieskażoną przyrodę, co przyczynia się do rozwoju agroturystyki
na tym terenie. Rzeka Huczwa jest pełna ryb, co przyciąga wędkarzy z róż-
nych okolic, odbywają się tam również spływy kajakowe, które cieszą się
dużym zainteresowaniem.

Pomnik Bohaterów Ziemi Tyszowieckiej

Pomnik Konfederatów Tyszowieckich

Kościół w Tyszowcach

Zdjęcie w tle: 
Grody Czerwieńskie z lotu ptaka

Gmina Tyszowce
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– podstrefa mielecka i tarnobrzeska, bliskość
granicy z Ukrainą, Białorusią, czy wreszcie
wykwalifikowana kadra, wykształcona na lu-
belskich uczelniach.

W jaki sposób Lubelski Klub Biznesu
stara się na co dzień podnosić poziom go-
spodarki i wpływać na aktywność oraz jakość
współpracy przedsiębiorców z władzami lo-
kalnymi? Która strona jest bardziej skłon-
na do współdziałania i realizacji wspólnych
projektów na rzecz rozwoju Lubelszczy-
zny?

– Lubelski Klub Biznesu, zrzeszając
około 300 przedsiębiorstw, jest największą
organizacją w regionie i aktywnie włącza się
w sprawy istotne dla biznesu. Uczestni-
czymy w konsultacjach społecznych, na
przykład przy opracowywaniu strategii roz-
woju województwa, angażujemy się w pro-
gram zarządzania zmianą w regionie, ale
także, co bardzo ważne, sami podejmuje-
my istotne inicjatywy, jak chociażby orga-
nizacja Forów Gospodarczych takich jak
„Biznes – Nauka – Samorząd” czy mię-
dzynarodowych konferencji „Export – Im-
port – Kooperacja”, które są platformą wy-
miany doświadczeń i nawiązywania kon-
taktów biznesowych, poszukiwaniem mo-
delowych rozwiązań.

Czy firmy i gminy w równym stopniu po-
trzebują narzędzi promocyjnych, systema-
tycznych szkoleń i spotkań będących okazją

do integracji społeczności lokalnych oraz dys-
kusji nad rozwojem?

– Zarządzanie gminą nie jest łatwiejsze od
zarządzania firmą, a mechanizmy osiągania
celów, rezultatów czy też sukcesu są takie same.
Jedyna różnica jest taka, że gminy nie uczest-
niczą w codziennej konfrontacji rynkowej
tak, jak to ma miejsce w przypadku biznesu.

Jakie główne korzyści widzi pani w uczest-
nictwie w programie Business Excellence dla
firm i gmin? Który adresat jest bardziej świa-
domy potrzeby udziału w tego typu inicja-
tywach i więcej zyskuje dzięki pozytywnej
ocenie i pozycji laureata programu?

– Business Excellence to program sta-
wiający na takie wartości jak: wiarygodność,
troska o człowieka i środowisko, kreatywność,
innowacyjność, skuteczność w działaniu,
gospodarność. Te wartości są wspólne dla
Programu Promocji Firm i Gmin. Zwycięz-
cami są zarówno firmy, jak i gminy, nie dzie-
liłabym ich sukcesu i nie oceniałabym indy-
widualnych korzyści, a szukałabym raczej
efektu synergii. Potrzebujemy dobrych firm
i gmin, dobrego wizerunku.

Jakie perspektywy widzi pani przed
województwem lubelskim w świetle prowa-
dzonych i planowanych projektów inwesty-
cyjnych oraz przedsiębiorczości środowi-
ska biznesu i zaangażowania samorządów
w tworzenie korzystnych warunków rozwoju
społeczno-gospodarczego?

– Dziś, w świetle zachodzących zmian,
przewartościowania dotychczasowego sys-
temu gospodarki, uzasadnione wydaje się wa-
riantowe podejście do tworzenia scenariuszy
rozwoju regionu. Rozwój Lubelszczyzny za-
leżeć będzie w większym stopniu od aktywi-
zacji wewnętrznych czynników i od wypra-
cowanych przez firmy środków na rozwój.
Musimy nauczyć się funkcjonować w rze-
czywistości post-dotacyjnej, a w niej główna
rola przypada ludziom z inicjatywą, wizją
i charakterem.

W tej nowej perspektywie doświadczy-
my, że nie ma nauki bez biznesu i biznesu
bez nauki. Wszyscy musimy się bardziej an-
gażować, przełamywać uprzedzenia, ste-
reotypy, podejmować wspólny wysiłek. Sa-
morządy mają też swoją rolę do odegrania.
Do zrealizowania jest wiele zadań m.in.
przygotowanie dobrej strategii innowacji,
wskazanie tzw. inteligentnych specjalizacji,
pozyskanie i wykorzystanie funduszy euro-
pejskich. Jedna z sentencji brzmi, „aby
uwierzyć należy zobaczyć”, zobaczyć ocza-
mi wyobraźni, że coś jest możliwe, dostęp-
ne, realne, że jest w naszym zasięgu. Jestem
przekonana, że wszyscy optymistycznie
patrzymy w tę samą stronę – w przyszłość
Lubelszczyzny.

Rozmawiała 
Magdalena Szczygielska

Ryki położone są na pograniczu
trzech regionów: Lubelszczyzny,
Podlasia i Mazowsza w zasięgu
Wysoczyzny Żelechowskiej, w czę-

ści Pradoliny Wieprza i doliny Wieprza, Za-
lesianki i Irenki. Gmina liczy 21 155 mie-
szkańców, a jej powierzchnia obejmuje
161,9 km kw. Kompleksy leśne, nieskażone
środowisko naturalne oraz malownicze usy-
tuowanie w rejonie pięciu stawów czynią ryc-
ki region szczególnie atrakcyjnym pod wzglę-
dem turystycznym. Bezspornym atutem Ryk
są zabytki i miejsca pamięci. W centrum znaj-
duje się pałac zbudowany najprawdopo-
dobniej jako rezydencja dla Stanisława Po-
niatowskiego w połowie XVIII wieku oraz
neogotycki kościół pw. Chrystusa Zbawicie-
la wzniesiony w latach 1908–1914, w które-
go ołtarzu głównym znajduje się obraz na-
malowany w 1915 roku przez Leona Wy-
czółkowskiego, artystę malarza ściśle zwią-
zanego z Rykami i okolicą.

Spośród 1272 zarejestrowanych pod-
miotów gospodarczych większość zajmuje się
handlem i usługami. Na terenie gminy do-
minują drobne gospodarstwa rolne nasta-
wione na produkcję wielotowarową.

Ryki posiadają dobrze rozwiniętą sieć pla-
cówek oświatowych. Na terenie gminy znaj-
duje się 11 Szkół Podstawowych i 4 Gimna-
zja. Ponadto w Rykach funkcjonują dwa Ze-
społy Szkół Zawodowych oraz Liceum Ogól-
nokształcące. Oprócz wymienionych placó-
wek oświatowych funkcjonuje tu również Lu-

belska Szkoła Wyższa. W 2008 roku w Rykach
otwarty został Ośrodek Rewalidacyjno-Wy-
chowawczy – placówka, która prowadzi za-
jęcia z dziećmi i młodzieżą w wieku od 3 do
25 lat, mającą orzeczenie o niepełnospraw-
ności z głębokim upośledzeniem oraz ze
sprzężonymi niepełnosprawnościami.

W mieście znajduje się kompleks boisk
sportowych „Orlik 2012”, który jest jednym
z większych „Orlików” w województwie lu-
belskim. Ważniejsze przedsięwzięcia kulturalne
w gminie to: Gala Bożonarodzeniowa, Wo-
jewódzki Przegląd Piosenki Dziecięcej i Mło-
dzieżowej „Śpiewający Słowik”, Dni Ryk,
Gminne Dożynki oraz Święto Karpia z Pra-
doliny Wieprza i Przegląd Zespołów Śpie-
waczych. Są to imprezy plenerowe o cha-
rakterze folklorystycznym, cyklicznie orga-
nizowane w gminie Ryki, przypominające
o historii i tradycjach ziemi ryckiej.

www.ryki.pl

Gmina dużych możliwości
Położenie przy szlaku drogowym Warszawa–Lublin (100 km od Warszawy), 
kolejowym Dęblin–Łuków oraz w pobliżu lotniska w Dęblinie wykreowało Ryki 
na silny ośrodek o znaczeniu ponadregionalnym

Kompleks boisk sportowych „Orlik 2012”



MIASTO TOMASZÓW LUBELSKI
ul. Lwowska 57, 22-600 Tomaszów Lubelski
tel. 84 664 37 40, fax 84 664 22 43, umtomaszow@tomaszow-lubelski.pl

Miasto Tomaszów Lubelski posiada aktualnie wykonany projekt budowlany wkomponowanego kompleksu krytej pływalni w obiekty
sportowe OSiR położone w spokojnym i zacisznym zaułku terenów miejskich.

Zapraszamy inwestorów zainteresowanych współpracą z Miastem Tomaszów Lubelski celem realizacji tego zadania w ramach partner-
stwa publiczno-prywatnego. Istnieje możliwość wykonania podobnego obiektu na terenie Nr 2 w połączeniu z kompleksem handlowym
typu wielkogabarytowego. Nieruchomość gruntowa pod tę inwestycję obejmuje teren o powierzchni ok. 2,5 ha z dostępem do infra-
struktury, uzbrojeniem terenu oraz z bardzo dobrym połączeniem komunikacyjnym z centrum miasta.

Inwestycja jest jednym ze strategicznych przedsięwzięć na terenie Miasta Tomaszów Lubelski.

Nieruchomość położona jest w Tomaszowie Lubelskim przy ul. Lwowskiej 32, przy drodze krajowej Nr 17 Warszawa–Lublin–Zamość–
Tomaszów Lubelski–Lwów (93 km od Lwowa; 22 km od przejścia granicznego w Hrebennem).

Budynek hotelu (uregulowany tytuł własności) o pow. zabudowy 577 m2, pow. użytkowej 2138,76 m2, kubaturze 8470 m3 , posiada 4 kon-
dygnacje, windę, 47 pokoi w tym 11 jednoosobowych, salę konferencyjną, część gastronomiczną z salą konsumpcyjną, parking przed bu-
dynkiem.

Tomaszów Lubelski bramą na Roztocze – stąd najbliżej do Zwierzyńca, Józefowa, Suśca i Roztoczańskiego Parku Narodowego.

www.tomaszow-lubelski.pl

BUDOWA KRYTEJ PŁYWALNI

HOTEL DO SPRZEDANIA



Podczas XXII Kongresu Uzdrowisk Polskich, który miał miej-
sce między 3 a 5 czerwca, uczestnicy dyskutowali nad ak-
tualną kondycją uzdrowisk, kierunkami ich rozwoju i spo-
sobami optymalnego wykorzystania potencjału, jaki stano-

wią walory naturalne, a także dzielili się doświadczeniami i pomysłami
na jak najkorzystniejsze finansowanie inwestycji związanych z poprawą
warunków technicznych bazy uzdrowiskowej i jakości usług. Wśród
uczestników paneli dyskusyjnych znaleźli się przedstawiciele gmin
uzdrowiskowych, władz regionalnych oraz resortów: zdrowia, spor-
tu i turystyki, pracy i polityki socjalnej, a także takich instytucji, jak
ZUS, KRUS, NFOŚiGW, Unia Uzdrowisk Polskich, Izba Gospodarcza
„Uzdrowiska Polskie”, Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP.
Nie zabrakło też członków zarządu sanatoriów.

Oprócz wysłuchania wystąpień poświęconych jakości usług w tu-
rystyce uzdrowiskowej, zagadnieniom związanym z rehabilitacją, ryn-
kiem pracy w miejscowościach uzdrowiskowych i problemom z za-
kresu inwestycji w zaplecze leczniczo-rekreacyjne uczestnicy kongresu
mieli okazję poznać laureatów nagrody Asklepiosa, a po oficjalnej czę-
ści programu kontynuować rozmowy i pogłębiać relacje w mniej ofi-
cjalnych okolicznościach, czemu sprzyjały wspólne posiłki, bankiet
w Górniczym Sanatorium Związkowym „Górnik” w Iwoniczu-
Zdroju i przygotowane atrakcje artystyczne. �

W uzdrowiskach siła
Hasło tegorocznego XXII Kongresu Uzdrowisk Polskich głosiło: „Polskie 
uzdrowiska siłą rozwoju regionów”. O tym, na czym polega owa siła 
i jak ją wzmocnić, dyskutowali uczestnicy zjazdu w Iwoniczu-Zdroju

KONGRES UZDROWISK POLSKICH

Górnicze Sanatorium „Górnik”
38-440 Iwonicz Zdrój, ul. ks. Jana Rąba 3
tel. 13 435 08 11, tel./fax 13 435 02 80

marketing@sanatorium-gornik.pl
www.sanatorium-gornik.pl

LECZENIE � REHABILITACJA � SPA
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Jaki jest cel i misja Stowarzyszenia
Gmin Uzdrowiskowych RP?

– Stowarzyszenie Gmin Uzdrowisko-
wych RP jest ogólnopolską organizacją sku-
piającą gminy posiadające na swoim terenie
uzdrowiska lub obszary ochrony uzdrowi-
skowej. Najważniejszymi zadaniami SGU RP
są: obrona i reprezentowanie interesów gmin
uzdrowiskowych przed organami Państwa,
wspieranie wszelkich działań mających na celu
rozwój polskich uzdrowisk, promocja uzdro-
wisk w kraju i za granicą.

Czy status gminy uzdrowiskowej wiąże
się z koniecznością poniesienia większych na-
kładów na inwestycje wizerunkowe?

– Gminy uzdrowiskowe podlegają dale-
ko idącym ograniczeniom swojego rozwoju,
a ustawowa swoboda prowadzenia działal-
ności gospodarczej gwarantowana wszystkim
podmiotom nie dotyczy gmin uzdrowisko-
wych. Na terenie gminy uzdrowiskowej obo-
wiązuje ograniczenie lub całkowity zakaz
prowadzenia działalności przemysłowej, za-
kaz realizacji określonych inwestycji tj. zakłady
przemysłowe, lokalizacja przekaźników tele-
fonii komórkowej, teletransmisji itp. Ponad-
to gminy uzdrowiskowe są zobowiązane w ra-

mach środków własnych do opracowywania
kosztownych opracowań związanych z wy-
mogami prawa geologicznego i górniczego,
strefami ochrony zieleni, ochroną środowi-
ska naturalnego. Do tego doszły ogranicze-
nia wynikające z funkcjonowania na terenie
gmin różnych form ochrony przyrody, które
niosą kolejne ograniczenia rozwoju.

Gminy uzdrowiskowe są zobowiązane do
posiadania odpowiedniej infrastruktury uzdro-
wiskowo-turystycznej. Przykładami dobrych
inwestycji są np. rewitalizacja parku zdrojo-
wego wraz z tężnią solankową w Rabce-Zdro-
ju, kompleks basenów i ogrodów sensorycz-
nych w Muszynie, nowa przystań jachtowa
przy molo w Sopocie, promenada spacero-
wa i parki zdrojowe w Szczawnicy, park
zdrojowy w Kudowej-Zdroju czy lodowisko
wielofunkcyjne w Krynicy-Zdroju.

Jak włodarze polskich gmin radzą sobie
z gospodarowaniem budżetem z myślą o bu-
dowaniu marki uzdrowiska?

– Znaczna część budżetu gminy to środ-
ki zewnętrzne. W ostatnich latach nastąpił dy-
namiczny rozwój uzdrowisk. Zainwestowa-
no ogromne środki finansowe krajowe i unij-
ne – ponad 1,3 mld zł w ciągu ostatnich 8 lat.
Dzięki temu gminy uzdrowiskowe zmoder-
nizowały infrastrukturę turystyczno-uzdro-
wiskową, dopasowując ją do potrzeb klien-
ta o różnorodnych wymaganiach.

Dzisiejsze uzdrowiska to nie tylko sana-
toria, hotele, pensjonaty, restauracje, ka-
wiarnie, parki zdrojowe i deptaki, ale też te-
reny dla nordic walking, ścieżki rowerowe
o różnym stopniu trudności; profesjonalnie
przygotowane trasy do narciarstwa biegowego
i alpejskiego, skate parki dla dzieci i młodzieży,
kompleksy sportowo-rekreacyjne, siłownie
na wolnym powietrzu, ogrody tematyczne,
ogrody sensoryczne, parki linowe itp.

Wspólne działania promocyjne Stowa-
rzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP, Polskiej
Organizacji Turystycznej i Europejskiego
Związku Uzdrowisk przyczyniły się do ugrun-
towania wysokiej pozycji polskich uzdrowisk
w Europie i na świecie. Systematycznie wzra-
sta liczba turystów zagranicznych odwie-
dzających polskie uzdrowiska oraz polskich
turystów, którzy korzystają z bogatej oferty
polskich uzdrowisk. Możemy śmiało kon-
kurować z uzdrowiskami europejskimi za-
równo pod względem jakości oferowanych
usług, standardu usług leczniczych, a nawet
bazy hotelowej i infrastruktury uzdrowisko-
wej oraz turystycznej.

Co jest główną przeszkodą dla rozwoju
uzdrowisk?

– Brak środków finansowych to poważ-
ny problem. Jest to uwarunkowane syste-
matycznie malejącym udziałem nakładów na
lecznictwo uzdrowiskowe w budżecie państwa
i obniżaniem dochodów gmin, a zwiększa-
niem ich obowiązków. Podmioty prowadzą-
ce działalność leczniczą w uzdrowiskach
dotknięte są niekorzystnymi rozwiązaniami
podatkowymi np. w zakresie podatku VAT. Ne-
gatywne skutki wywierają wprowadzane
ograniczenia w rozwoju gmin wynikające
z wprowadzania na ich terenie tzw. obszarów
specjalnej ochrony jak: Natura 2000, obsza-
ry chronionego krajobrazu, parki krajobra-
zowe czy rezerwaty przyrody.

Zarząd SGU RP wielokrotnie podkreślał,
że dla umożliwienia właściwych warunków
rozwoju gospodarczego gmin uzdrowisko-
wych konieczne jest pilne opracowanie i wpro-
wadzenie korzystnych rozwiązań podatko-
wych, takich jak subwencja ekologiczna czy
odpowiedniej wysokości opłata eksploata-
cyjna.

Rozmawiał Tomasz Rekowski

Europejski standard
Rozmowa z Janem Golbą, prezesem Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP

– Mikroklimat, szczególnej wartości wody, cisza, przyroda, a także krajobraz, to walory, które w miastach uzdrowiskowych
podlegają szczególnej ochronie. Powoduje to ograniczenia w zakresie działalności gospodarczej. Możliwości rozwoju miej-
scowości uzdrowiskowych są zatem bardzo ograniczone, co sprawia, że ich dochody nie pozwalają na właściwe zaspokajanie
zbiorowych potrzeb mieszkańców i na prawidłową realizację zadań wynikających z uzdrowiskowego charakteru.

Od lat poruszam problem opłaty eksploatacyjnej od wód. Mimo że nauka definiuje wodę jako kopalinę, to Ustawa Prawo Ge-
ologiczne i Górnicze stwierdza, że wody podziemne nie są kopalinami, z wyjątkiem wód leczniczych i termalnych. Taki zapis
powoduje, że gmina Nałęczów, mając na swoim terenie dwie potężne ,,kopalnie wody”, jest gminą biedną i otrzymuje od państwa
zapomogę w postaci subwencji wyrównawczej. Konieczne jest tu wyjaśnienie, że współpraca z tymi firmami układa nam się
bardzo dobrze. Brak opłaty, o której piszę, wynika z regulacji ustawowych, a to nie firmy decydują o kształcie ustaw.

O zmianę tego stanu prawnego od lat staramy się w ramach Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych. Trudno jednak liczyć
na jakieś zmiany, skoro minister środowiska w 2011 roku, odpisując na interpelację posła Stanisława Wziątka, stwierdził, że
ustalenie takiej opłaty mogłoby zagrozić egzystencji zakładów produkujących wody mineralne. Z pewnością brak takiej opłaty
jest zagrożeniem dla dalszego prawidłowego funkcjonowania miejscowości uzdrowiskowych. Nie rozumiem, dlaczego gminom
uzdrowiskowym odbiera się możliwość tak znaczących dochodów, stawiając jednocześnie bardzo duże wymagania związane
z utrzymaniem statusu uzdrowiska. Tym bardziej tego nie rozumiem, że wyjątkowość oferty gmin uzdrowiskowych ma ogromne
znaczenia dla budowy wizerunku naszego kraju.

Andrzej Ćwiek, burmistrz Nałęczowa
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Leczniczymi bogactwami Ciecho-
cinka są złoża wód mineralnych, ko-
rzystne warunki klimatyczne, walory
krajobrazowe i różnorodna szata ro-

ślinna w samym mieście. Charakterystycznymi
dla Ciechocinka budowlami są unikalne,
drewniane tężnie służące do odparowywania
wody z solanki. Wokół nich panuje specyficzny
leczniczy mikroklimat.

Ciechocinek specjalizuje się w leczeniu
chorób narządu ruchu i reumatycznych,
chorób układu krążenia i układu oddecho-
wego, układu nerwowego i chorób kobiecych.
Do dyspozycji kuracjuszy pozostaje 26 obiek-
tów sanatoryjnych i szpitalnych, wyposażo-
nych w najnowocześniejszą bazę leczniczo-
-rehabilitacyjną. Dysponują one ponad 5000
miejsc. Ciechocinek jest jedynym uzdrowi-
skiem w Polsce, gdzie w przeciągu ostatnich
lat systematycznie zwiększała się ilość miejsc
sanatoryjnych dla kuracjuszy.

Poprawia się również standard obiektów,
który w wielu przypadkach nie odbiega od
tego w renomowanych światowych uzdro-
wiskach. Wielkim atutem Ciechocinka są
pracujący tu specjaliści w zakresie lecznictwa
i rehabilitacji. Tutaj ma swoją siedzibę jedy-
na w Polsce i uznana poza granicami Kate-
dra i Klinika Balneologii i Chorób Przemia-
ny Materii Akademii Medycznej w Byd-
goszczy.

Ciechocinek to miasto-ogród. Tereny
zielone to trzy parki uzdrowiskowe – Zdro-
jowy, Tężniowy i Sosnowy, słynne dywany
kwiatowe, liczne skwery, zieleńce i parki
przy sanatoriach, szpalery drzew wzdłuż cie-
chocińskich ulic. Corocznie dla upiększenia

miasta wysadza się blisko 20 tys. sadzonek
kwiatów. To bogactwo zieleni również decy-
duje o walorach tutejszego klimatu. Widok
bajecznie kolorowych rabat kwiatowych,
prawdziwych dzieł sztuki florystycznej,
dostarcza wrażeń estetycznych, uspokaja
i działa leczniczo.

Atrakcyjne położenie Ciechocinka w pra-
dolinie Wisły umożliwia dostęp do królowej
polskich rzek. Tereny położone przy wijącej
się przez Kujawy Wiśle stanowią miejsce do-
celowe spacerów, wycieczek rowerowych,
spotkań towarzyskich.

Na gości uzdrowiska oczekuje atrakcyj-
na oferta kulturalna. Wieczorami odbywa-
ją się dancingi, potańcówki i dyskoteki.
Wracając po udanej zabawie, do sanatorium,
hotelu czy pensjonatu, można spacerować
bezpiecznymi, oświetlonymi ulicami i po-
dziwiać pięknie iluminowane ciechocińskie
atrakcje.

Warto wspomnieć, że Ciechocinek jest
również miastem festiwalowym z szeregiem
ciekawych imprez poświęconych różnym
formom muzyki. Do najpopularniejszych
należą: Festiwal Operowo-Operetkowy, Gala
Polskich Tenorów, Festiwal Dzieci i Młodzieży
Niepełnosprawnej, Festiwal Folkloru Kujaw
i Ziemi Dobrzyńskiej, Ogólnopolski Festiwal
Piosenki Strażackiej, Regionalne Przeglądy

Orkiestr Dętych, Festiwal „Blues bez Barier”
czy też Międzynarodowy Festiwal Piosenki
i Kultury Romów.

Korzystne warunki do inwestowania,
bardzo dobra dostępność komunikacyjna
Ciechocinka i jego centralne położenie w kra-
ju przyciągają do miasta licznych inwestorów.
Adaptują oni istniejące budynki na hotele
i pensjonaty. Renoma Ciechocinka spowo-
dowała, że wśród miejscowych inwestycji zna-
lazła się Rezydencja Prezydenta RP. Zabyt-
kowy dworek – wybudowany w 1932 roku dla
ówczesnego Prezydenta Polski Ignacego

Mościckiego – poddany został gruntownej re-
nowacji i uroczyście otwarty w dniu 2 maja
2003 roku.

W ostatnich latach w mieście zrealizo-
wano szereg inwestycji: wybudowano nową
salę sportowo-widowiskową, powstały boiska
sportowe przy obiektach dydaktycznych,
odrestaurowano budynek kina „Zdrój”, wy-
budowano nowoczesny camping dla kam-
perów wraz z polem namiotowym. Ponad-
to zrealizowano największe w dziejach mia-
sta przedsięwzięcie: rewitalizację terenów zie-
lonych części parków Zdrojowego i Tężnio-
wego, które są perłami w koronie ciecho-
cińskich zabytków.

www.ciechocinek.pl
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Perła uzdrowisk polskich
Ciechocinek to największe i najbardziej znane polskie uzdrowisko 
nizinne. Swój wielki rozkwit przeżywał w pierwszej połowie 
XX wieku. Dzisiaj kurort znajduje się wśród najbardziej atrakcyjnych 
i dynamicznie rozwijających się miast w Polsce, a określenie 
„perła uzdrowisk polskich” najlepiej wskazuje na jego liczne przymioty
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Fontanna w Parku Zdrojowym

Renoma, tradycja, znakomite warunki pobytu...
W Ciechocinku chorzy wracają do zdrowia, 
zdrowi czują się jeszcze lepiej.

Tężnia solankowa Partery Hellwiga





Jak ważny dla sytuacji gospodarczej i bu-
dowania marki gminy jest jej uzdrowiskowy
charakter?

– Głównym elementem wizerunku gmi-
ny Solec-Zdrój jest jej uzdrowiskowy cha-
rakter. Cała gmina objęta jest strefą ochrony
uzdrowiska, co wyklucza tworzenie na jej ob-
szarze zakładów przemysłowych. Jest to
więc miejsce znakomicie nadające się na
wypoczynek ze względu na czyste środowi-
sko naturalne, rozwijające się usługi związa-
ne z obsługą turystyczną i agroturystyczną
oraz życzliwość mieszkańców.

Gmina za priorytety przyjęła: promo-
wanie walorów turystycznych, rozbudowę za-
plecza uzdrowiskowego i poszerzenie usług
sanatoryjnych, rozwój infrastruktury tury-
styczno-rekreacyjnej, zagospodarowanie
przestrzeni publicznej i spokojnego wypo-
czynku, wspieranie rozwoju gospodarstw
agroturystycznych.

Uzdrowiskiem oficjalnie jesteśmy od
1837 roku. Trudno zatem dziwić się, że
wszystkie działania gminy podporządkowa-
ne są jak najbardziej efektywnemu wykorzy-
staniu unikatowych w skali Europy wód
siarczkowych. One decydują o specyfice gmi-
ny i są głównym elementem budowania jej
marki.

Jak samorząd wykorzystuje walory na-
turalne gminy dla rozwoju turystyki i co sta-
nowi przewagę gminy na tle innych uzdro-
wisk?

– Wyróżnikiem gminy Solec-Zdrój są za-
soby wód leczniczych, które dzięki wysokie-
mu stężeniu związków siarki dwuwartościo-
wej i wysokiej mineralizacji, są cenione w Eu-
ropie i uznawane za jedne z najlepszych na
świecie. Wody siarkowe to najcenniejsze bo-
gactwo naturalne gminy. Aby wykorzystać
leczniczą wodę siarkową gmina wybudowa-
ła w partnerstwie publiczno-prywatnym kom-
pleks basenów mineralnych, który łączy funk-

cję rekreacyjną oraz misję leczenia i profi-
laktyki wielu chorób. Kompleks ten pozwa-
la na atrakcyjne spędzanie czasu dla szero-
kiej grupy turystów, ale także stanowi uzu-
pełnienie bazy lecznictwa uzdrowiskowego,
stanowiącego fundament rozwoju gminy
Solec-Zdrój.

Poza wodami staramy się również wy-
korzystać inne atuty: czyste środowisko, bo-
gactwo przyrody i dziedzictwo kulturowe. Tu-
ryści mogą korzystać z ogólnodostępnego
zbiornika rekreacyjnego, szlaków turystycz-
nych, ścieżek zdrowia, placów zabaw.

Jakie miejsce na liście potrzeb społecz-
ności lokalnej zajmują projekty związane
z poprawą jakości usług uzdrowiskowych,
zaplecza rekreacyjnego i promocją uzdro-
wiska?

– Projekty związane z usługami uzdro-
wiskowymi i turystyczno-rekreacyjnymi ak-
tywizują gminę gospodarczo, tworzą nowe
miejsca pracy, nowe formy aktywności w sfe-
rze społecznej. Przyczyniają się do zwiększenia
atrakcyjności regionu dla potencjalnych in-
westorów, ale także wzbogacają ofertę wy-
poczynkową dla mieszkańców. Inwestycje te
wpływają na postrzeganie gminy jako miej-
sca do pracy i osiedlania się na stałe.

Uwarunkowanie przyrodnicze i położe-
nie geograficzne gminy niejako warunkują
profil firm, które maja szansę na funkcjono-
wanie na jej obszarze. Aby zapewnić prawi-
dłowy rozwój gmina: uzbraja tereny inwe-
stycyjne, stosuje preferencje dla nowych in-
westycji, prowadzi działania służące promocji
walorów gminy.

Bogata infrastruktura komunalna, infra-
struktura okołouzdrowiskowa, atrakcyjne

i różnorodne formy wypoczynku, to przy-
czynek do zwiększenia liczby osób przyjeż-
dżających do Solca-Zdroju nie tylko na le-
czenie uzdrowiskowe, chociaż tutejsze wody
czynią cuda, ale również w celach czysto tu-
rystycznych, wypoczynkowych. To bardzo
ważne. Większa liczba turystów przekłada się
bezpośrednio na dochody mieszkańców, a bo-
gaci mieszkańcy to bogata gmina.

Na ile dotacje zewnętrzne służą inwe-
stycjom na rzecz poprawy bazy uzdrowi-
skowej i infrastruktury rekreacyjnej?

– Gmina w szerokim zakresie korzysta ze
środków zewnętrznych, czy to UE czy dota-
cji krajowych. Realizowane działania inwe-
stycyjne prowadzą do podwyższenia stan-
dardów środowiskowych usług oraz do
umocnienia pozycji na rynku względem kon-
kurencji. Służą zapewnieniu sprzyjających wa-
runków dla rozwoju działalności uzdrowi-
skowej i turystyki w regionie. Dzięki inwe-
stycjom utrzymywany jest należyty stan eko-
logiczny gminy, rozwijają się usługi około-
uzdrowiskowe, rozwija się baza noclegowa
o rożnym standardzie.

O tym, że gmina umie wykorzystać
środki unijne, najlepiej świadczy 3. miejsce
zdobyte w tym roku w ogólnopolskim ran-
kingu gmin najefektywniej wykorzystują-
cych fundusze UE. Ranking ten ogłaszany
jest rokrocznie przez „Rzeczpospolitą”.
W roku 2012 pozyskaliśmy na każdego sta-
tystycznego mieszkańca gminy aż 2062 zł ze
środków unijnych.

Rozmawiał Piotr Danilczuk

www.solec-zdroj.eu
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Dobrze ukierunkowany
rozwój
Rozmowa z Adamem Pałysem, wójtem gminy Solec-Zdrój
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Jak warunki infrastrukturalne i oferta za-
biegowa uzdrowiska wpływają na postrze-
ganie marki Buska-Zdroju?

– Busko-Zdrój to już blisko 200 lat tra-
dycji uzdrowiskowej. Miasto jest postrzega-
ne przez pryzmat tej właśnie działalności. Jesz-
cze kilkanaście lat temu można było zauwa-
żyć podział na strefę typowo miejską – pół-
nocną oraz uzdrowiskową – południową. Dziś
brak tej nieformalnej granicy. Widzimy ścisłą

współpracę władz miasta z podmiotami
uzdrowiskowymi. Podejmowane są wspólne
inicjatywy, realizowanych jest sporo inwestycji.
W ubiegłym roku gminę Busko-Zdrój od-
wiedziło blisko 60 tys. kuracjuszy. Część
uzdrowiskowa rozbudowuje się, przybywa no-
wych obiektów sanatoryjnych, już istniejące
są modernizowane. Przyjeżdżają coraz młod-
si ludzie, nie tylko na kurację zdrowotną, ale
również po to, aby odpocząć od codzienne-
go biegu. Zwiększa się liczba pobytów ko-
mercyjnych – pełnopłatnych, w tym z zagra-
nicy. Busko-Zdrój to naprawdę atrakcyjne
miejsce.

Co wskazałby pan jako główne atuty
„Uzdrowiska Busko-Zdrój” S.A.?

– Pierwszy atut to szerokie spektrum le-
czonych przez nas schorzeń, co w dobie co-
raz bardziej zawężanych specjalizacji kuror-
tów daje naprawdę wiele możliwości. Ponadto
posiadamy własne źródła wód leczniczych, ze
szczególnym uwzględnieniem wód siarczko-
wych. Chciałbym zwrócić uwagę na właśnie
realizowaną przez „Uzdrowisko Busko-
Zdrój” S.A. strategię rozwoju na lata 2011–

2020, wiążącą się z dużymi inwestycjami.
Znaczna ich część to rozbudowa i moderni-
zacja bazy zabiegowej i noclegowej, co prze-
kłada się na podniesienie standardów obsługi
klientów.

Jakie znaczenie dla sytuacji finansowej
oraz promocji Uzdrowiska ma produkcja
wody mineralnej „Buskowianka”?

– Produkcja naturalnej wody mineralnej
„Buskowianka” jest drugim – po lecznictwie
uzdrowiskowym – profilem naszej działal-
ności. Jej walory smakowe i prozdrowotne do-
ceniane są na targach, zdobywa laury w wie-
lu konkursach, jak np. tytuły „Nasze Dobre
Świętokrzyskie” czy „Najpopularniejszy Pro-
dukt Świętokrzyski”. Staje się w ten sposób
jedną z wizytówek regionu. Bogata w mi-
kroelementy „Buskowianka” jest doskonałym
dopełnieniem kuracji. Dodaje sił witalnych,
uzupełnia niedobory minerałów w organizmie.
Cieszy się uznaniem klientów dbających
o własne zdrowie i ceniących aktywny tryb ży-
cia.

Rozmawiał Piotr Nowacki

Kuracje w dobrym klimacie
Rozmowa z Wojciechem Legawcem, prezesem zarządu „Uzdrowisko Busko-Zdrój” S.A.

Busko-Zdrój położone jest w województwie świętokrzyskim (50 km od Kielc, 80 km od Krakowa,
220 km od Warszawy) na malowniczym Ponidziu.

W promieniu 50 km nie ma żadnego przemysłu, a co za tym idzie, jest tam naprawdę czyste powie-
trze. Do tego dochodzi łagodny, specyficzny klimat, naturalne źródła wód leczniczych oraz największa ilość
dni słonecznych w Polsce. Największym bogactwem Buska-Zdroju są woda siarczkowa, solanka jodkowo-

-bromkowa oraz borowina, a także produkowana od 1960 roku Naturalna Woda Mineralna „Buskowianka Zdrój”.
„Uzdrowisko Busko-Zdrój” S.A. od blisko 200 lat skutecznie wspomaga leczenie dolegliwości: reumatologicznych, neurologicznych, kardiologicz-

nych, dermatologicznych, ortopedycznych oraz rehabilituje dzieci i dorosłych z rozpoznaniem dziecięcego porażenia mózgowego. Jest uznaną marką,
rozpoznawalną we wszystkich zakątkach naszego kraju, ale również – co ważne – za granicą. Dba o wysokie standardy obsługi swoich gości, co sprawia, że jest

często nagradzane i plasuje się w ścisłej czołówce podmiotów uzdrowiskowych. Proponuje ponad 70 rodzajów zabiegów, kurację w komfortowych warunkach oraz
smaczną, zdrową kuchnię. Uzdrowisko posiada 8 zakładów przyrodoleczniczych, w tym sanatoria z najbardziej rozpozna-

walnym obiektem – Sanatorium „Marconi”. 
To piękna, neoklasycystyczna, zabytkowa budowla z 1836 r.
„Uzdrowisko Busko-Zdrój” S.A. to nie tylko lecznictwo. Dla od-

wiedzających dostępnych jest wiele możliwości spędzania
czasu wolnego, w tym bogata ramówka wydarzeń

kulturalnych m.in. Lato z Chopinem (właśnie za-
kończyła się XIX edycja) czy Międzynaro-
dowy Festiwal Muzyczny imienia

Krystyny Jamroz.

www.ubz.pl
www.facebook.com/ubzpl

„Uzdrowisko Busko-Zdrój” S.A.
Zaprasza po Zdrowie i Relaks

Centralna Rezerwacja Sanatorium „Marconi”: Od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00,
tel. 41 370 31 51, 41 370 31 52, mail: rezerwacja@ubz.pl



Jakie najważniejsze zadania stoją przed
burmistrzem gminy uzdrowiskowej?

– Z punktu widzenia inwestycji przyno-
szących nowe miejsca pracy, gmina Iwonicz-
-Zdrój jest specyficzna ze względu na to, że
znaczna jej część leży w obszarze ścisłej ochro-
ny konserwatorskiej, z czym wiąże się dużo
ograniczeń, a miasto Iwonicz-Zdrój jest czę-
ścią Uzdrowiska Iwonicz-Zdrój, które obo-
wiązują przepisy ustawy o lecznictwie uzdro-
wiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochro-
ny uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowi-
skowych. Ustawa ta dzieli teren uzdrowiska
na trzy strefy ochrony uzdrowiskowej – „A”,
„B” i „C”. Każda z tych stref nakłada wiele
ograniczeń i tak np. w strefie A mogą po-
wstawać tylko zakłady lecznictwa uzdrowi-
skowego oraz inne obiekty służące lecznictwu
uzdrowiskowemu lub obsłudze pacjenta i tu-
rysty, w szczególności pensjonaty, restaura-
cje lub kawiarnie, a Iwonicz-Zdrój leży w ma-
łej dolinie, którą trudno poszerzyć i budowa
takich obiektów jest ograniczona. Dlatego
priorytetowym zadaniem, jakie postawiłem so-
bie na początku mojej kadencji, było zwięk-
szenie atrakcyjności Iwonicza-Zdroju oraz ca-
łej gminy tak, aby przyciągnąć jak najwięcej
turystów i kuracjuszy, a tym samym stwo-
rzenie warunków do dywersyfikacji produk-
tów turystycznych i uzdrowiskowych oraz
wzrost przedsiębiorczości, utworzenie nowych
miejsc pracy oraz zwiększenie mobilności za-
wodowej mieszkańców w ramach istniejących
możliwości.

Gmina Iwonicz-Zdrój zrealizowała wie-
le inwestycji związanych właśnie z poprawą
jej wizerunku, rozbudową i utrzymaniem

infrastruktury drogowej oraz infrastruktury ka-
nalizacyjnej, a także z ochroną i promo-
cją dziedzictwa kulturowego, historycznego
i przyrodniczego. Zadbaliśmy również o po-
prawę infrastruktury telekomunikacyjnej.

Jednym z kluczowych projektów reali-
zowanych przez nas był projekt pod nazwą
„Poprawa infrastruktury turystycznej i kul-
turalnej w Uzdrowisku Iwonicz-Zdrój”. Pro-
jekt zrealizowano w latach 2008–2012 w ra-
mach Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2007–2013. W ra-
mach projektu m.in. odrestaurowano dzie-
więtnastowieczną wieżę zegarową wraz z ba-
zarem oraz zabytkowy zegar.

W Iwoniczu-Zdroju powstały piękne al-
tany, widowiskowe glorietty. Infrastrukturę
uzdrowiska poprawiają również nowe ścież-
ki spacerowe, zespoły wypoczynkowe z ła-
weczkami. Na placu przy hotelu „Pod Jodłą”
powstał ogród romantyczny, w którym znaj-
duje się oczko wodne z roślinami zapacho-
wymi oraz żwirkowe nawierzchnie, specjalnie
dla osób niepełnosprawnych. Odrestauro-
wano dwa ujęcia wody pitnej – źródło Cze-
sław i źródło Adolf.

W ramach projektu turystycznego, na
obrzeżach Iwonicza-Zdroju, obok skoczni nar-
ciarskiej w tzw. Iwonickiej Dolinie Zdrowia wy-
budowano amfiteatr. Obiekt ten wyróżnia się
charakterystyczną architekturą przypomina-
jącą odwróconą łódź wbitą w skarpę. Miesz-
kańcy uzdrowiska, kuracjusze i turyści będą
mogli uczestniczyć w wielkich imprezach
plenerowych organizowanych w amfiteatrze
w komfortowych warunkach. Oprócz tego wy-
budowany został szlak spacerowy w stronę
amfiteatru, latarnie i chodnik. Zmodernizo-
wano istniejące na terenie uzdrowiska szlaki
piesze o łącznej długości 2,4 km.

Jak radzą sobie w walce o klienta sana-
toria Iwonicza-Zdroju na tle innych ośrod-
ków składających się na krajową ofertę
uzdrowiskową?

– Rynek uzdrowisk jest rynkiem bardzo
trudnym, szczególnie w zakresie klienta peł-
nopłatnego, w związku z tym, że standard
usług dla tego segmentu rynku powinien być
bardzo wysoki. Sanatoria w Iwoniczu-Zdro-
ju bardzo szybko dostosowują swoją infra-
strukturę i ofertę do wymagań tego klienta.
Każde z nich realizuje swoją strategię mar-
ketingową, odzwierciedlającą profile działal-
ności, w których specjalizują się poszczegól-
ne sanatoria. Myślę, że większość tych stra-
tegii jest dobrze konstruowana ponieważ
kuracjusze chętnie odwiedzają iwonickie sa-
natoria.

Na ile budżet samorządu pozwala na do-
skonalenie bazy zabiegowej i infrastruktu-
ry uzdrowiskowej?

– Nie ukrywam, że nasz samorząd, jak
zresztą większość samorządów w Polsce, bo-
ryka się z problemami finansowymi. Inwe-
stycje, o których wspomniałem wcześniej, jak
i te które planujemy w przyszłości, w znacz-
nej mierze zostały czy będą zrealizowane dzię-
ki środkom unijnym. Zależy nam bardzo, aby
Iwonicz-Zdrój stał się atrakcyjniejszym miej-
scem, do którego chce się wracać, które się do-
brze wspomina. Z budżetu samorządu moż-
na zrealizować bardzo małą część potrzeb
i dlatego ciągle szukamy innych źródeł fi-
nansowania naszych planów.

Czy produkty dostępne pod marką
„Iwoniczanka” są wykorzystywane w celach
promocyjnych i wpływają na odbiór gminy?

– Brand „Iwoniczanka” bardzo dobrze
wpisuje się w propagowanie Iwonicza-Zdro-
ju w kraju i nie tylko. Jestem przekonany, że
jeśli produkty „Iwoniczanka” będą rozwija-
ne w takim tempie jak dotychczas, to w nie-
długim czasie będą rozpoznawalne w całym
kraju. Inną marką kojarzoną z Iwoniczem-
-Zdrojem jest seria kosmetyków „Iwostin”,
która na trwałe zagościła na półkach więk-
szości polskich aptek i z dużym powodzeniem
stawia czoła najlepszym markom kosme-
tycznym na świecie.

Rozmawiał Tomasz Rekowski

www.iwonicz-zdroj.pl
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Inwestycje w dobrym klimacie
Rozmowa z Pawłem Pernalem, burmistrzem gminy Iwonicz-Zdrój
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Dziewiętnastowieczna wieża zegarowa
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Zalew Soliński, który powstał w wy-
niku spiętrzenia wód Sanu oraz So-
linki, wraz z zaporą wodną jest naj-
większą atrakcją turystyczną gminy.

Inne atrakcje gminy to zapora w Myczkow-
cach, przystanie wodne, plaże oraz strzeżo-
ne kąpieliska. Turyści odwiedzający Solinę
mają możliwość skorzystania z rejsów stat-
kami spacerowymi, wypożyczalni sprzętu
pływającego oraz rowerów górskich. Panu-
ją tu doskonałe warunki do uprawiania tu-
rystyki pieszej, rowerowej, konnej, żeglarstwa
i wędkarstwa. Na terenie gminy jest 16 ście-
żek spacerowych, 19 ścieżek Nordic Walking
i 3 szlaki rowerowe.

Kolejną atrakcją gminy jest Uzdrowisko
Polańczyk świadczące usługi w zakresie le-
czenia wielu schorzeń cywilizacyjnych, z wy-
korzystaniem wód leczniczych z własnych źró-
deł. W Polańczyku znajduje się także sank-
tuarium ze słynącą łaskami ikoną Matki Bo-

żej Pięknej Miłości. Zabytkowe kościoły moż-
na podziwiać także w Myczkowie i Mycz-
kowcach, a w Górzance i Bereżnicy Wyżnej
piękne cerkwie, użytkowane obecnie przez ko-
ściół rzymskokatolicki. W Berezce znajdzie-
my ruiny cerkwi, w Wołkowyi i Terce para-
wanowe dzwonnice, a w Myczkowcach ruiny
spichlerza dworskiego. Dużym zaintereso-
waniem cieszy się grota i „cudowne źródeł-

ko” w Zwierzyniu, na pograniczu z sąsiednią
gminą. Na uwagę zasługuje także Centrum
Kultury Ekumenicznej, Ogród Biblijny i mini-
-zoo w Myczkowcach oraz Gminne Mu-
zeum Bojków w Myczkowie. W Bóbrce, Soli-
nie, Myczkowie i Polańczyku istnieją galerie
i pracownie rękodzieła artystycznego.

Położenie gminy i brak aglomeracji prze-
mysłowych stwarzają doskonałe warunki do
rozwoju turystyki. Bogatą bazę noclegową sta-
nowią sanatoria uzdrowiskowe, ośrodki wy-
poczynkowe, hotele, pensjonaty, gospodar-
stwa agroturystyczne oraz kwatery prywatne.
Dobrze rozwinięta baza usługowo-handlo-
wo-gastronomiczna stwarza możliwość wy-
poczynku przez cały rok.

Centrum Informacji Turystycznej
w Polańczyku

tel./fax 13 469 24 95
www.esolina.pl

Gmina atrakcyjna cały rok
Gmina Solina usytuowana w południowej części województwa podkarpackiego,
w Bieszczadach, w obrębie Zalewu Solińskiego i Zalewu Myczkowieckiego,
posiada niezwykle rzadkie walory przyrodnicze i krajobrazowe

Zapora w Solinie Fot. JASIEK JONIAK



22czerwca 2013 roku w war-
szawskim hotelu Gromada
odbyła się Wielka Gala Rze-
telnych podsumowująca trze-

cią edycję programu „Rzetelni”, realizowanego
przez Mazowieckie Zrzeszenie Handlu, Prze-
mysłu i Usług. Podczas uroczystości finało-
wej, która przyciągnęła ponad 500 osób, naj-
większe zainteresowanie wzbudzało liczne
grono tegorocznych laureatów – przedsta-
wicieli firm, samorządów, instytucji i placó-
wek ochrony zdrowia uznanych za wzorowe
pod względem prezentowanej postawy i sto-
sowanych praktyk. Bohaterowie wieczoru
odebrali certyfikaty potwierdzające rzetelność
prowadzonej działalności oraz liczne gratu-
lacje od uczestników gali i gospodarzy wie-
czoru: prezesa zarządu MZHPiU Roberta
Składowskiego oraz prezydenta Pracodaw-
ców RP Andrzeja Malinowskiego.
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Rzetelność 
warta certyfikatu 
Wielka Gala Rzetelnych 2013 po raz trzeci wskazała firmy, samorządy, 
placówki ochrony zdrowia i instytucje, które w swej działalności kierują się 
etyką, a profesjonalizm oraz wiarygodność ich działań potwierdzają 
certyfikaty programu „Rzetelni”

PROGRAM „RZETELNI 2013”

Laureaci Programu

Laureaci Europejskich Certyfikatów



Wyrazy uznania dla profesjonalizmu i za-
sad postępowania przyjętych przez uczest-
ników programu osobiście złożył sekretarz sta-
nu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecz-
nej Jacek Męcina. Listy gratulacyjne skiero-
wali do laureatów również nieobecni ze
względu na obowiązki służbowe sekretarz sta-
nu w Kancelarii Prezydenta Olgierd Dzie-
koński, wicepremier, minister gospodarki Ja-
nusz Piechociński oraz minister pracy i po-
lityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz.
„Upowszechnianie dobrych praktyk i naj-
wyższych standardów bez wątpienia przekłada
się na konkurencyjność naszej gospodarki”

– podkreślił w liście Olgierd Dziekoński, dzię-
kując za podejmowanie działań na rzecz pro-
mowania przykładów godnych naśladowania. 

Wicepremier Janusz Piechociński nie
szczędził pochwał dla zasług tegorocznych
zdobywców certyfikatów programu „Rzetel-
ni”. „Nagrodzone dzisiaj firmy, przedsię-
biorstwa, placówki medyczne, samorządy oraz
instytucje swoją działalność opierają na ety-
ce, rzetelności oraz profesjonalizmie. Uho-
norowani Certyfikatem Programu, budują
swoje nowoczesne oblicze rynkowe oraz po-
zytywny wizerunek polskiej gospodarki na are-
nie krajowej, jak również międzynarodowej.

Widzimy firmy funkcjonalnie zorganizowa-
ne, efektywnie zarządzane i wiarygodne dla
partnerów w biznesie” – napisał w swoim li-
ście. Podobną wymowę miały słowa uznania
ministra pracy i polityki społecznej Włady-
sława Kosiniaka-Kamysza. W liście do uczest-
ników programu wskazał na ich odpowie-
dzialne podejście do realizowanych działań
i wypełnianych obowiązków, dbałość o wy-
sokie standardy usług, terminowość, profe-
sjonalizm, rzetelność oraz zachowanie norm
etycznych, które umacniają znaczenie polskiej
gospodarki i budują jej pozytywny wizerunek.
Podkreślił, że przyznana nagroda to wyraz
uznania dla osiągnięć służących rozwojowi
przedsiębiorczości, samorządności i ochro-
ny zdrowia, a zarazem zaszczytna forma pro-
mowania odpowiedzialności oraz kultury
polskiej przedsiębiorczości.

Gala, którą poprowadzili Joanna Bartel
i Maciej Dowbor, po raz trzeci zgromadziła
liderów życia publicznego: władz samorzą-
dowych i świata polityki oraz krajowego
biznesu, którzy wykazują się wysokim po-
ziomem codziennych praktyk wartych upo-
wszechniania. Program „Rzetelni” z roku na
rok wskazuje modelowe przykłady zarzą-
dzania i działań rynkowych w obszarze
przedsiębiorczości, samorządności, ochrony
zdrowia i aktywności instytucji, stawiając so-
bie za cel umacnianie zasad etyki, profesjo-
nalizmu i efektywności zarządzania. �

PROGRAM „RZETELNI 2013”
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WSPR w Koninie na przestrzeni
ostatnich 10 lat przeszła duże
zmiany, których efekty są od-
czuwane przez pracowników,

pacjentów i lokalną społeczność. Odkąd sta-
nowisko dyrektora objęła Barbara Szeflińska,
sprawnie przeprowadzony proces reorgani-
zacji i modernizacji zaowocował unowo-
cześnieniem infrastruktury stacji, jak i stoso-
wanych na co dzień praktyk za sprawą wdro-
żonego systemu informatycznego, dzięki
czemu zarządzanie placówką, praca dyspo-
zytorni oraz monitoring personelu przynoszą
jeszcze lepsze rezultaty. Nowa jakość wpro-
wadzona podczas kadencji dyrektor Szefliń-
skiej dotyczy także taboru, jakim dysponuje
pogotowie, dzięki zaawansowanemu tech-
nologicznie wyposażeniu zaliczanemu do naj-
nowocześniejszych w Wielkopolsce.

Na przestrzeni lat, gdy jednostką zarzą-
dza Barbara Szeflińska, WSPR jako pierw-
sza stacja pogotowia w regionie zdobyła cer-
tyfikat zarządzania jakością zgodny z normą
ISO, placówka co roku odnotowuje pozy-

tywny wynik finansowy, a zakres usług ob-
jął poza ratownictwem medycznym transport
medyczny, nocną i świąteczną opiekę zdro-
wotną w POZ oraz usługi transportowe dla
szpitali.

Choć Barbara Szeflińska jest mocno za-
angażowania w kierowanie jednostką z my-
ślą o ciągłym doskonaleniu jakości świadczeń
oraz utrzymanie dobrej kondycji finansowej
WSPR, ma również dość energii, by aktyw-
nie działać społecznie, m.in. na rzecz osób nie-
pełnosprawnych i potrzebujących pomocy, jak
również w zakresie inicjatyw sportowych. Jej
zasługi nie uszły uwadze kapituły programu
Rzetelni 2013, która uhonorowała dyrektor ko-
nińskiego WSPR tytułem „Rzetelnego Me-
nedżera” i stosownym certyfikatem.

www.pogotowie-konin.net

Zmiany jak na dłoni
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Koninie to przykład efektywnego 
zarządzania, którego wynikiem jest coraz lepsza jakość świadczeń i organizacja 
pracy, a także certyfikat „Rzetelnego Menedżera 2013” dla odpowiedzialnej 
za sukcesy placówki Barbary Szeflińskiej

Dyrektor WSPR w Koninie 
Barbara Szeflińska

Laureaci Regionalnych Certyfikatów



Na czym polega rzetelność w zarządza-
niu i jakie aspekty są najistotniejsze z punk-
tu widzenia menedżera docenionego w te-
gorocznej edycji programu „Rzetelni” za sku-
teczność pracy na rzecz rozwoju firmy?

– Nie będę tu wymieniał klasycznych za-
sad zarządzania, które winny być swoistym
abecadłem w każdej firmie. Myślę, że są one
oczywiste dla wszystkich osób kierujących du-
żymi, średnimi czy małymi organizacjami. Za-
miast tego pozwolę sobie na podanie przy-
kładu „mądrej sowy”, a mianowicie, za istot-
ny aspekt zarządzania uważam utrzymywa-
nie pozytywnych relacji między pracownika-
mi na wszystkich szczeblach. Mniej ważne jest
sztywne trzymanie się kompetencji meryto-
rycznych, a znacznie ważniejsze jest stwa-
rzanie bliskich relacji między pracownikami
oraz dbanie o pozytywną atmosferę w pra-
cy, opartą na wzajemnym zaufaniu i spra-
wiedliwym traktowaniu.

Na ile profesjonalizm zespołu firmy i ja-
kość realizowanych projektów wpływają na
stan środowiska w regionie oraz życie miesz-
kańców?

– Zgodnie z misją firmy, która mówi, że
stawiamy sobie za cele łagodzenie skutków
przemysłowej działalności człowieka oraz
przywracanie środowiska naturalnego do
stanu sprzed rozpoczęcia koniecznej dzia-
łalności przemysłowej, nasi pracownicy sto-
sują w praktyce obowiązujące akty prawne tj.
budowlane oraz związane z ochroną środo-
wiska naturalnego. Nie bez znaczenia są tu
także wdrożony i stosowany w firmie zinte-
growany system zarządzania jakością i śro-

dowiskiem oraz obowiązujące pracowników
procedury w zakresie realizowanych przez nas
usług i produkcji. Profesjonalizm, kompeten-
cje i rzetelność pracowników pozwalają nam
podjąć się nawet skomplikowanych zadań
i ukończyć je zgodnie z oczekiwanym efektem.

Jakie ważne dla pozycji firmy, opinii so-
lidnego partnera i jakości prowadzonych prac
są certyfikaty, systemy jakości i narzędzia słu-
żące systematycznej kontroli i doskonaleniu
stosownych praktyk?

– Stosowany system narzędzi kontroli ja-
kości i jego procedury pozwoliły nam uzyskać
opinię solidnej firmy. Tę opinię dodatkowo po-
twierdzają certyfikaty, które otrzymaliśmy
za rzetelność w kontaktach z odbiorcami na-
szych usług i produktów. To wszystko spra-
wia wiele satysfakcji zarówno mi, jak i pra-
cownikom, ale i zobowiązuje do ciągłego sa-
modoskonalenia i wiarygodnego traktowania
swoich partnerów.

Rozmawiał Piotr Danilczuk

www.baroszgwimet.pl
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Ciągłe doskonalenie

O działalności firmy oraz aspektach zarządzania docenionych przez kapitułę programu
„Rzetelni” mówi Czesław Mocko, prezes zarządu Barosz-Gwimet Sp. z o.o.
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Miejski Zakład Komunikacji
w Ostrołęce powstał w 1976 ro-
ku. W obecnej formie prawnej
funkcjonuje od  grudnia 2008

roku. Przedmiotem działalności spółki są usłu-
gi w zakresie: miejskiego i podmiejskiego
transportu pasażerskiego, nauki jazdy w Ośrod-
ku Szkolenia Kierowców przy MZK Sp. z o.o.
w Ostrołęce, sprzedaży detalicznej paliw,
wynajmu i zarządzania nieruchomościami
własnymi, reklamy na autobusach i we-
wnątrz pojazdów. Aktualnie MZK w Ostro-
łęce posiada 33 autobusy obsługujące 16 li-
nii, które rocznie pokonują dystans około 1,6
mln km, realizując łącznie 2,2 mln przejazdów.

Profesjonalizm usług pozwala spółce
wyróżnić się na tle innych firm o podobnym
profilu działalności. Zarząd MZK dokłada
wszelkich starań, aby systematycznie roz-
szerzać i doskonalić ofertę, a także podnosić
standard usług. Nowoczesny system komu-

nikacji pomiędzy autobusami a dyspozytor-
nią umożliwia monitorowanie aktualnej sy-
tuacji oraz szybką reakcję na ewentualne pro-
blemy, a system elektronicznej informacji cza-
su rzeczywistego pozwala pasażerom uzyskać
pełną informację na temat aktualnych przy-
jazdów i odjazdów autobusów, zarówno na
przystankach, jak i poprzez stronę internetową
firmy. Wychodząc naprzeciw potrzebom
osób niewidomych i niedowidzących, zakład

jako jeden z nielicznych w kraju uruchomił sys-
tem zapowiedzi głosowych na przystankach.
Zamontowane specjalne płyty chodnikowe sy-
gnalizują miejsce lokalizacji przystanku oraz
zatrzymania się autobusu. Ponadto autobu-
sy przystosowane są do przewozu osób nie-
pełnosprawnych, a kierowcy zostali prze-
szkoleni w zakresie pomocy tej grupie pasa-
żerów.

Aby utrzymać wysoki poziom usług ko-
munikacyjnych firma systematycznie inwe-
stuje, umiejętnie korzystając z dotacji. Jako be-
neficjent dwóch projektów unijnych MZK roz-
budowało infrastrukturę, stosując nowocze-
sne, profesjonalne rozwiązania. Wkrótce ta-
bor spółki powiększy się o dwa autobusy z na-
pędem elektrycznym, a zaplecze techniczne
zostanie uzupełnione o stanowisko kontrol-
no-diagnostyczne.

www.mzk.ostroleka.pl

Frontem do pasażera
W tegorocznej edycji programu „Rzetelni” Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. 
w Ostrołęce otrzymał aż dwie statuetki. Oprócz działalności firmy doceniono 
skuteczność zarządzania prezesa Ryszarda Chrostowskiego

Siedziba firmy

Zabrzańska Spółdzielnia Mieszka-
niowa zrzesza ponad 12 600 człon-
ków i obsługuje 232 nieruchomo-
ści, z których 218 to budynki miesz-

kalne wielorodzinne. W zasobach Spół-
dzielni zamieszkuje blisko 30 tys. zabrzan, któ-
rych na co dzień obsługuje 300 pracowników.
Spółdzielnia posiada własny Zakład Bu-
dowlano-Remontowy oraz prężnie działają-
ce dwa kluby spółdzielcze Kwadrat i Pastel.

Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych
i gospodarczych oraz – co wyróżnia spół-
dzielczość od innych zarządców nierucho-
mości – społecznych i kulturalnych człon-
ków i ich rodzin, to szeroko rozumiany
przedmiot prowadzonej działalności. ZSM
specjalizuje się w kompleksowym zarzą-
dzaniu nieruchomościami, zapewniając
mieszkańcom stabilizację finansowo-eko-
nomiczną, staranne naliczanie opłat i ich
skuteczną windykację. Systematyczne wy-
konywanie przeglądów technicznych, kon-
serwacji i remontów bieżących nierucho-

mości oraz infrastruktury technicznej, a tak-
że utrzymywanie porządku w budynkach
i na osiedlach spółdzielczych to dodatkowe
atuty spółdzielni.

Potencjał kadrowy, zasoby finansowe
oraz zaplecze techniczne, jakim dysponuje
ZSM, tworzą solidne podstawy do dalsze-
go rozwoju i stałego podnoszenia standar-

dów jakości obsługi mieszkańców. Sprzyja
temu wdrożony w 2004 roku i certyfikowa-
ny system zarządzania jakością PN-EN
ISO 9001:2008.

Obecnie priorytetem zarządu jest ter-
momodernizacja zasobów i likwidacja zale-
gającego jeszcze na niektórych budynkach
acekolu. Dzięki wparciu Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej spółdzielnia pozyskuje dodatkowe
źródła finansowania tych inwestycji remon-
towych. Drugą ścieżką są fundusze Unii
Europejskiej, których jest bezpośrednim be-
neficjentem. Korzyści płynące z termomo-
dernizacji, są oczywiste. Budynki zostaną
oczyszczone z mającego negatywny wpływ na
zdrowie człowieka azbestu, zdecydowanej po-
prawie ulegnie komfort cieplny wielu miesz-
kań, wzrośnie wartość użytkowa nierucho-
mości, a tym samym wartość rynkowa znaj-
dujących się w nich lokali.

www.zabrzezsm.pl

Jakość stale doskonalona
Zabrzańska Spółdzielnia Mieszkaniowa funkcjonuje na polskim rynku nieruchomości
od 1958 roku. W roku bieżącym obchodzi jubileusz 55-lecia

Osiedle Broniewskiego i Pośpiecha
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W czerwcu po raz trzeci wręczono cer-
tyfikaty laureatom programu „Rzetelni”.
Czym różniła się tegoroczna edycja od po-
przednich i jakie wnioski byłyby jej odpo-
wiednim podsumowaniem?

– Każda edycja programu „Rzetelni” to
doświadczenie dla organizatorów nie tylko
pod kątem przygotowania merytorycznego
i organizacyjnego, ale przede wszystkim pod
kątem oczekiwań uczestników programu.
Zmienne otoczenie, w którym funkcjonują,
powoduje, iż program „Rzetelni’ musi od-
powiadać na potrzeby jego laureatów, pro-
ponować takie rozwiązania, które będą mieć
istotny wpływ na kreowanie ich wizerunku
i budowanie silnej pozycji na rynku. Wniosek
po zakończeniu każdej edycji jest jeden: jako
organizatorzy musimy być jeszcze bardziej
wnikliwymi obserwatorami życia gospodar-
czego po to, aby być ważnym partnerem dla
naszych laureatów, partnerem, który aktyw-
nie angażuje się na rzecz promowania polskiej
gospodarki.

Wyniki w poszczególnych kategoriach są
porównywalne, czy któraś z grup laure-
atów ma nad pozostałymi wyraźną przewa-
gę liczebną lub jakościową?

– Laureaci programu „Rzetelni” to przed-
stawiciele wielu branż, nie mniej jednak na po-

trzeby projektu dokonaliśmy podziału na: biz-
nes, ochronę zdrowia, samorządy, instytucje.
Nie ma grupy, która jest dominująca. Nie mo-
żemy również wskazać, która z grup ma wy-
raźną przewagę jakościową, bowiem każda
z nich ma swoją specyfikę i rządzi się swoimi
prawami. Wspólnym mianownikiem dla na-
szych laureatów jest proces zarządzania ma-

jący na celu rozwój danego podmiotu w opar-
ciu o dostępność funduszy i zasobów ludz-
kich. W jego pojęcie jest również wpisana ety-
ka, rzetelność, prowadzenie działalności
w oparciu o powszechnie przyjęte zasady
i normy.

Jakie czynniki decydują o sukcesie
w programie „Rzetelni”, a przy tym są pod-
stawowym warunkiem powodzenia w pro-
wadzonej działalności oraz uznania w śro-
dowisku?

– Naszym celem jest propagowanie za-
sad etycznych w prowadzonej działalności,
dlatego też kandydaci do certyfikatu w ra-
mach programu „Rzetelni” powinni stoso-
wać model zarządzania nie budzący naszych
wątpliwości pod tym kątem. Otoczenie, w ja-
kim funkcjonuje dana firma, samorząd, in-
stytucja czy placówka medyczna, dyktuje nie-

kiedy warunki, do których jest się ciężko do-
stosować. Nie oznacza to jednak, że dosto-
sowanie ma odbyć się kosztem nieetyczne-
go podejścia. Postępowanie wbrew etycznym
zasadom rzutuje w dalszej perspektywie
na wizerunek danego podmiotu. Współ-
czesna Europa kładzie nacisk na zdrową
konkurencję, gdyż stanowi to podstawę jej
rozwoju jako całości, a także przekłada się
na rozwój poszczególnych państw. Opra-
cowywanie norm i zasad, którym w po-
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Etyka – kluczowy element
budowania wartości firmy
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Musimy być jeszcze bardziej wnikliwymi 
obserwatorami życia gospodarczego po to, 
aby być ważnym partnerem dla naszych laureatów,
partnerem, który aktywnie angażuje się na rzecz
promowania polskiej gospodarki

Otrzymane w programie certyfikaty to nie tylko uhonorowanie
dotychczasowej działalności danej firmy czy instytucji, ale 
również jest to sygnał dla otoczenia, że z tym podmiotem 
warto współpracować – mówi Robert Składowski, 
prezes Mazowieckiego Zrzeszenia Handlu, Przemysłu i Usług



szczególnych aspektach winni dostosować
się „gracze” rynku, stanowi punkt wyjścia
i doskonałą bazę w kreowaniu gospodarki
wolnorynkowej, przestrzegającej zasad zdro-
wej konkurencji.

Co składa się na rozpoznawalną, dobrze
postrzeganą markę programu i jakie argu-
menty najbardziej przekonują do udziału
w procesie certyfikacji?

– Duży wpływ na renomę programu
„Rzetelni” mają jego uczestnicy, którzy w świe-
tle regulaminu i przyjętych zasad zostali
uhonorowani certyfikatem. Sam fakt, iż kon-
kretna firma z regionu, samorząd, instytucja
czy placówka medyczna, uzyskała miano „rze-
telny” – buduje markę i rozpoznawalność pro-
gramu chociażby w regionie, w którym dzia-
ła uczestnik. Pragnę również podkreślić za-
angażowanie władz rządowych i samorzą-
dowych w nasz projekt. Instytucje te poprzez
wkład merytoryczny i poparcie jego idei sta-
ją się niezwykle cennym partnerem podno-
szącym rangę programu. Posiadamy również
wielu znakomitych patronów medialnych, któ-
rzy informują nie tylko o programie, ale
przede wszystkim o osiągnięciach i dokona-
niach jego uczestników. Otrzymane w pro-
gramie certyfikaty to nie tylko uhonorowanie
dotychczasowej działalności danej firmy czy
instytucji, ale również jest to sygnał dla oto-
czenia, że z tym podmiotem warto współ-
pracować.

Proszę zauważyć, że przedsiębiorcy za-
czynają doceniać fakt, że etyka to jeden z klu-
czowych elementów usprawniających za-
rządzanie i budujących wartość firmy. Coraz
więcej mówi się na temat etyki i społecznej od-
powiedzialności biznesu, a Mazowieckie
Zrzeszenie Handlu, Przemysłu i Usług po-
przez swoją działalność bez wątpienia przy-
czynia się do upowszechniania i propago-
wania idei związanych z tymi pojęciami.

Zarówno w przedsiębiorstwie, jak i sa-
morządzie sukces zespołu często przypisu-
je się osobie piastującej stanowisko kie-
rownicze. Jakimi cechami i umiejętnościa-
mi musi wykazać się rzetelny menedżer, nie-
zależnie od przedmiotu zarządzania?

– W powszechnym przekonaniu rzetelny
menedżer to osoba wykorzystująca szanse, ja-
kie stwarza otoczenie, jak również szybko rea-
gująca na wszelkie zmiany. Jest to także oso-
ba charyzmatyczna, potrafiąca motywować
pracowników i zaangażować ich w pracę. Rze-
telny menedżer jako osoba decyzyjna i za-
rządzająca musi mieć świadomość tego, że
kształt, rozwój i pozycja danego podmiotu na
rynku, uzależnione są w dużej mierze zarówno
od sposobu zarządzania, jak również od war-
tości i zasad wyznawanych i przestrzeganych.
Wartość firmy, samorządu, placówki me-
dycznej czy instytucji to zarówno zasoby ma-
jątkowe, kadrowe, jak również kultura orga-
nizacyjna oparta na respektowanych przez

wszystkich zasadach mających na uwadze
szacunek dla klienta/pacjenta, konkurencji,
a także dla samych siebie. 

Na ile program „Rzetelni” przyczynia
się – obok promowania dobrych praktyk
i wzorców etycznych – do współpracy i po-
głębiania relacji między biznesem a środo-
wiskiem samorządowców?

– Program „Rzetelni” to także promocja
regionu, w którym prowadzą swoją działal-
ność nasi laureaci. Tworzenie warunków
sprzyjających prowadzeniu działalności to jed-
no z wielu zadań nałożonych na samorządy.
Rozwój regionu w dużej mierze uzależniony
jest od rozwoju przedsiębiorczości, w związ-
ku z tym należy tworzyć takie warunki, któ-
re sprzyjać będą zakładaniu i prowadzeniu
działalności gospodarczej. Wzajemne prze-
nikanie się biznesu i władz samorządowych
to punkt wyjścia do tworzenia dobrych rela-
cji sprzyjających rozwojowi zarówno przed-
siębiorczości, jak i samorządności.

Mazowieckie Zrzeszenie Handlu, Prze-
mysłu i Usług, jako organizacja będąca „gło-
sem” przedsiębiorców, może poprzez spo-
tkania z władzami samorządowymi sygnali-
zować, a także aktywnie działać na rzecz roz-
wiązywania problemów przedsiębiorców i tym
samym przyczyniać się do rozwoju danego re-
gionu. 

Rozmawiała Magdalena Szczygielska
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Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie

Dyrektor Naczelny
dr n. med. Marian Przylepa

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 to największy szpital Lubelszczyzny, stanowiący podstawową bazę do działalności nau-
kowej i dydaktycznej Uniwersytetu Medycznego oraz świadczący usługi diagnostyczno-lecznicze dla pacjentów. Szpital dysponuje 841
łóżkami zgromadzonymi w 21 wysokospecjalistycznych Klinikach i Oddziałach szpitalnych, w których leczy się rocznie ponad 40 tys.
pacjentów.

Wiele Klinik wraz z ich pracownikami cieszy się uzasadnionym prestiżem w kraju i za granicą z uwagi na stosowanie nowoczesnych
i prekursorskich metod diagnostyczno-leczniczych.
Szpital jest też Regionalnym Centrum Urazowym, którego SOR jest w pełni dostosowany do wymogów przeznaczonych dla tego typu

jednostek, posiada m.in. pocztę pneumatyczną do transportu próbek materiałów biologicznych.
Dzięki nowoczesnej aparaturze, m.in. PET/CT oraz SPECT/CT wraz z aparaturą pomocniczą i systemem komputerowym do gromadzenia i opracowywania badań,

oraz bogatemu zapleczu diagnostycznemu w Szpitalu wykonuje się ogromną liczbę różnego rodzaju badań z zakresu specjalistycznych usług medycznych, świadczo-
nych na najwyższym poziomie. W strukturze Szpitala funkcjonuje Poliklinika, skupiająca 33 specjalistyczne poradnie, w których rocznie udzielanych jest blisko 150 tys.
porad lekarskich. W Szpitalu realizowane są także ogólnopolskie programy naukowo-badawcze i dydaktyczne oraz programy promocji zdrowia, sprzyjające postępowi
w medycynie i poprawie zdrowotności społeczeństwa.

Atutem Szpitala jest starannie dobrany zespół ekspertów składający się z doświadczonych lekarzy, personelu medycznego, nieustannie podnoszącego swoje kwa-
lifikacje zawodowe. Wielu pracowników to konsultanci Regionalni i Krajowi.

Najwyższa jakość obsługi jest w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicz-
nym Nr 4 standardem, zaś dobro chorego jest najwyższą wartości i celem. Za
sprawą dynamicznego rozwoju oraz konsekwencji w realizowaniu tej misji Szpital
osiągnął pozycję lidera po prawej stronie Wisły. Niepowtarzalna atmosfera panu-
jąca w Szpitalu daje możliwość zaspokajania potrzeb chorych w relacjach partner-
skich z wykwalifikowanym personelem. Szpital gwarantuje pacjentom prawo do
szacunku i godności, do zaspokajania potrzeb nie tylko fizycznych, ale psycholo-
gicznych, socjalnych i duchowych.

Szpital wciąż dąży do poprawy warunków lokalowych celem zabezpieczenia
jak najwyższych standardów w trakcie leczenia pacjentów oraz realizacji usług. Zre-
alizowano inwestycję polegającą na budowie nowego Bloku Operacyjnego oraz Cen-
tralnej Sterylizacji, które obecnie są doposażone sprzętowo.

20-954 Lublin, ul. Dr. K. Jaczewskiego 8, tel. centrala (81) 724 42 26, 742 51 49, sekretariat (81) 724 44 00, 
fax 747 57 10, e-mail: szpital@spsk4.lublin.pl, www.spsk4.lublin.pl



Jak co roku, w uroczystej oprawie
wnętrz Teatru Wielkiego, wręczono
nagrody laureatom XXIII edycji kon-
kursu „Teraz Polska”. – Dwadzieścia

dwa lata to długi okres. Dla Polski – długa
droga od początków demokracji do państwa,
które nie tylko jest członkiem Unii Europej-
skiej, ale które chce mieć wpływ na przyszłość
Europy. Dla polskiej gospodarki to szlak od
raczkującego kapitalizmu do silnego wolne-
go rynku, który skutecznie opiera się kryzy-
sowej fali. A dla Fundacji Polskiego Godła
Promocyjnego „Teraz Polska” to satysfakcja
z pracy na rzecz promocji polskiej przedsię-
biorczości i wzmacniania marki Polska – mó-
wił o historii i znaczeniu organizowanego od
lat konkursu prezes Fundacji Krzysztof Przy-
był Polskiego. Rosnącą rangę godła przy-
znawanego najlepszym produktom, usłu-
gom i innowacyjnym przedsięwzięciom pod-
kreślał również prof. Michał Kleiber, prezes
Polskiej Akademii Nauk, a zarazem prze-
wodniczący kapituły Polskiego Godła Pro-
mocyjnego, podczas gali w Operze Narodo-
wej. – Kiedy organizowano pierwszą galę kon-
kursu „Teraz Polska”, u podstaw naszego
przedsięwzięcia znajdowała się idea doce-
nienia polskiego biznesu i promocji młodej
wówczas polskiej demokracji oraz wolnego
rynku poprzez gospodarcze osiągnięcia. Po
tylu latach istnienia Godło „Teraz Polska”, bu-
dując prestiż polskich marek, samo stało się
cenioną i rozpoznawalną marką – przeko-
nywał ze sceny, witając gości zgromadzonych
na gali finałowej.

Ceremonia wręczenia nagród przycią-
gnęła nie tylko szeroką reprezentację bizne-
su i środowiska samorządowego, lecz także
przedstawicieli rządu i instytucji wspierają-
cych rozwój gospodarczy. Wśród gości zna-
leźli się m.in. wicepremier Janusz Piecho-
ciński, który w idei konkursu „Teraz Polska”
widzi potwierdzenie patriotyzmu dzisiej-
szych czasów, znajdującego odzwierciedle-
nie w krajowej twórczości, produkcji i dzia-
łaniach biznesowych, ze względu na swój po-
ziom i nowatorstwo zasługujących nie tylko
na godło, lecz także upowszechnienie. Jak
podkreśla minister gospodarki, dziś „Teraz
Polska” to znacznie więcej niż prosty brand
kojarzony z charakterystycznym logo opar-

tym na barwach narodowych. To dowód toż-
samości gospodarczej, tradycji i kultu przed-
siębiorczości, który pozwolił nam ocalić in-
stynkt przedsiębiorczości w poprzednim

systemie, a dziś pozwala zdumiewać wielu lu-
dzi w Europie i na świecie – komentował rolę
założeń i wieloletni dorobek konkursu or-
ganizowanego przez Fundację Polskiego
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Najlepsi promują Polskę
Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego od 22 lat wyławia z różnych dziedzin 
życia publicznego perełki, które poprzez swoją jakość i innowacyjność mogą 
być narodową dumą i istotnym elementem umacniania wizerunku Polski. 
3 czerwca kolejne firmy i gminy odebrały godło „Teraz Polska” za swoje osiągnięcia,
które według branżowych ekspertów są warte uznania i promocji

TERAZ POLSKA

Produkty
• APANET Green System Sp. z o.o.
• Arcus SA
• ASKET Roman Długi
• Becker Sp. z o.o.
• Browar Jabłonowo L. Buksowicz, 

H. Buksowicz, W. Parol Sp. j.
• HEWALEX Sp. z o.o. Sp. k.
• Izodom 2000 Polska Sp. z o.o.
• Lorens & Wiktor Południe Sp. z o.o.
• OKNOPLAST Sp. z o.o.
• PPUH Tłocznia Maurer 

Krzysztof Maurer
• Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego 

TAURUS Sp. z o.o.
• Spółdzielnia Mleczarska Udziałowców 

w Strzałkowie
• Wędzonka Sp. z o.o. Sp. k.
• Zakład Pracy Chronionej TEXPOL Sp. z o.o.

Usługi
• Bartlowizna Centrum Konferencyjno-

-Wypoczynkowe Henryk Bartlewski
• BYŚ Wojciech Byśkiniewicz

• Centralny Szpital Kliniczny MSW 
w Warszawie

• CHRIS Turystyka i Rekreacja 
Magdalena Alchimowicz

• Mentor SA
• Panas Schody
• PROTE 

– Technologie dla Środowiska Sp. z o.o.
• Trakcja SA
• Unibaltic Sp. z o.o.

Innowacje
• BALTON Sp. z o.o.
• ChM Sp. z o.o.

Samorządy
gmina wiejska:
• Stepnica
gminy miejsko-wiejskie:
• Kozienice
• Stronie Śląskie
gminy miejskie:
• Piła
• Władysławowo
• Zakopane 

Laureaci konkursu

Laureaci konkursu „Teraz Polska” 2013



Godła Promocyjnego „Teraz Polska”. Premier
wraz z prezes Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości Bożeną Lublińską-Ka-
sprzak i Krzysztofem Przybyłem wręczył
pierwsze statuetki dla nagrodzonych pro-
duktów i przedsięwzięć innowacyjnych. Lau-
reatom najlepszych przedsięwzięć z zakresu
zielonych technologii statuetki wręczył mi-
nister środowiska Marcin Korolec, a poseł
Adam Szejnfeld oraz prezes Polskiej Orga-
nizacji Turystycznej Rafał Szmytke uhono-
rowali zdobywców godła w kategorii usług
oraz wyróżniające się samorządy.

Oprócz 14 produktów, 9 usług, 2 inno-
wacji oraz 6 samorządów wybranych jako
najlepsze spośród 63 nominowanych, w ra-
mach IV edycji konkursu Wybitny Polak, na-
grodzono światowej sławy kompozytora i dy-
rygenta Krzysztofa Pendereckiego oraz artystę
grafika Rafała Olbińskiego. W tym roku ka-
pituła przyznała również dwa honorowe
wyróżnienia premierom Jerzemu Buzkowi
i Tadeuszowi Mazowieckiemu w uznaniu dla
pracy i zaangażowania w rozwój naszego kra-
ju. Obaj laureaci po wysłuchaniu laudacji wy-
głoszonych przez Janusza Steinhoffa odebrali
statuetki z rąk wicepremiera Janusza Pie-
chocińskiego oraz ministra Olgierda Dzie-
końskiego. Ponadto dyrektor Teatru Wielkie-
go i Opery Narodowej Waldemar Dąbrow-
ski odebrał specjalne wyróżnienie za stałe
i konsekwentne podnoszenie poziomu arty-

stycznego sceny narodowej oraz promocję
polskiej kultury na arenie międzynarodowej,
a dyrektor Program 3 Polskiego Radia Mag-
dalena Jethon za konsekwentną realizację mi-
sji radia publicznego w zakresie kształtowa-
nia wysokiego poziomu wrażliwości kultu-
ralnej wielu pokoleń Polaków. Honorowe sta-
tuetki „Teraz Polska” wręczyli laureatom
podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultu-

ry i Dziedzictwa Narodowego Monika Smo-
leń oraz prof. Michał Kleiber. Zwieńczeniem
uroczystości poprowadzonej przez Agatę Ko-
narską i Grzegorza Miśtala był koncert zna-
komitego twórcy Stanisława Soyki z go-
ścinnym udziałem Meli Koteluk, którym
towarzyszyła podczas występu orkiestra
Sinfonia Viva pod dyrekcją Tomasza Ra-
dziwonowicza. �

TERAZ POLSKA

Polisa-Życie to marka o długoletniej
tradycji, która istnieje na rynku
ubezpieczeniowym od 18 lat. Zbu-
dowała ona profesjonalną, ogól-

nopolską sieć sprzedaży obejmującą 16 re-
gionalnych biur handlowych, 34 przedsta-
wicielstwa, ponad 1600 agentów. Dyna-
miczny rozwój spółki, oferującej grupowe i in-
dywidualne ubezpieczenia na życie, zapew-
nił jej silną pozycję na polskim rynku ubez-
pieczeniowym.

– Rynek ubezpieczeniowy podlega ciągłym
zmianom. Szczególny nacisk kładziemy na
sprzedaż ubezpieczeń ochronnych ze skład-
ką regularną w segmencie produktów grupo-
wych. Wiele satysfakcji sprawiło nam, że
nasz produkt – Super Gwarancja, skierowa-
ny do przedsiębiorców, został nominowany do
Godła „Teraz Polska”. Potwierdza to słuszność
obranej przez nas strategii produktowej – mówi
prezes zarządu Wiesław Szermach.

Oferta Towarzystwa została przygotowana
na podstawie długoletniego doświadczenia
i prowadzonego na bieżąco monitorowania
rynku. W każdym momencie może być ona
dopasowana do potrzeb i możliwości finan-
sowych klientów i zmieniającej się sytuacji eko-

nomicznej. Towarzystwo bazuje na tradycyj-
nych polisach ochronnych, ale posiada też pro-
dukty z ubezpieczeniowym funduszem kapi-
tałowym i wiele produktów unikatowych.

Nowoczesna konstrukcja produktów, in-
dywidualne podejście do potrzeb klienta zo-
stały docenione przyznaniem licznych nagród
i wyróżnień m.in.: „Perły Dużej Polskiej Go-
spodarki” przyznanej przez redakcję „Polish
Market” i Instytut Nauk Ekonomicznych
PAN, Brązowego Medalu Akademii Pol-
skiego Sukcesu, „Orderu Finansowego” przy-
znanego przez „Home & Market” w kategorii
specjalny produkt finansowy za Ubezpieczenie
Grupowe Dzieci i Młodzieży Scholar i Super
Scholar, a także statuetki Najlepszy Partner
w Biznesie w kategorii wsparcie przedsię-
biorców przyznanej przez magazyn „Home
& Market”.

www.polisa-zycie.pl

Tradycja i nowoczesność
„Polisa-Życie” Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance
Group należy do austriackiego koncernu Vienna Insurance Group
– wiodącego ubezpieczyciela w Europie Środkowo-Wschodniej

Prezes zarządu Wiesław Szermach
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Nagrodę dla firmy CHRIS Turystyka i Rekreacja odebrał Krzysztof Alchimowicz,
współwłaściciel firmy (z lewej)



Gmina Stepnica została laureatem Go-
dła „Teraz Polska”, potwierdzając tym sa-
mym przynależność do grona gmin atrak-
cyjnych dla mieszkańców i przedsiębiorców.
W czym przejawia się ta atrakcyjność?

– Na atrakcyjność gminy wpływa wiele
czynników. Przede wszystkim jest to znako-
mite położnie: nad wodami Zalewu Szcze-
cińskiego, w otoczeniu lasów Puszczy Gole-
niowskiej, w niewielkiej odległości od Szcze-
cina i portu lotniczego w Goleniowie. Nie bez
znaczenia jest także bogata infrastruktura
sportowo-rekreacyjna, która służy zarówno
mieszkańcom, jak i odwiedzającym nas tu-
rystom. Posiadamy m.in.: wielofunkcyjne
boiska sportowe ze sztuczną nawierzchnią,
place zabaw, pełnowymiarowe stadiony oraz
skatepark. Także amatorzy wypoczynku nad
wodą, w tym miłośnicy sportów wodnych,
znajdą u nas coś dla siebie, bowiem dyspo-

nujemy trzema przystaniami żeglarskimi,
portem rybackim, w którym można kupić
świeżą rybę prosto z burty, wypożyczalnią
sprzętu pływającego i plażowego. Posiadamy
także oświetlone molo oraz czystą i bez-
pieczną plażę wraz z kąpieliskiem, które
oznaczono Błękitną Flagą. Dodatkową atrak-
cją dla mieszkańców i turystów są licznie od-
bywające się na terenie gminy imprezy kul-
turalno-sportowe.

Przedsiębiorcom gmina oferuje uzbrojone
tereny pod inwestycje oraz pomoc w uzy-
skaniu niezbędnych decyzji i zezwoleń. Szcze-
gólnie poszukiwani są inwestorzy z branż: tu-
rystycznej, portowej, logistycznej oraz usłu-
gowej z nieuciążliwą produkcją. Podmioty
działające w branży gastronomiczno-tury-
stycznej mają preferencyjną stawkę z tytułu
podatku od nieruchomości.

Naszym atutem jest własny morski port
przeładunkowy, w którym można dokonywać
przeładunków głównie materiałów sypkich
i drobnicowych, ale istnieje również stano-
wisko typu ro-ro do przeładunków wielko-
gabarytowych. Co więcej, gmina jest w 100 proc.
skanalizowana oraz zwodociągowania,
a 8,3-procentowe bezrobocie jest niższe od
średniej powiatu goleniowskiego. Natomiast,
aby zachęcić nowych mieszkańców do osie-
dlenia się w gminie, budujemy osiedle miesz-
kań komunalnych.

Jakie działania zamierza podjąć samo-
rząd w najbliższym czasie, by jeszcze pełniej
sprostać potrzebom mieszkańców i inwe-
storów?

– Przede wszystkim w dalszym ciągu bę-
dziemy realizować przedsięwzięcia rozbu-
dowujące infrastrukturę rekreacyjno-tury-

styczną. Będziemy również uzbrajać w ka-
nalizację i wodociągi nowe tereny przezna-
czone pod budownictwo. Wybudujemy dwie
hale sportowe – przy zespole szkół w Step-
nicy i przy szkole podstawowej w Racimierzu.
Wybudujemy kolejną przystań żeglarską
w Stepnicy oraz kolejne świetlice wiejskie
w Kopicach i Łące. Będziemy budować
nowe drogi gminne i chodniki oraz zmoder-
nizujemy oświetlenie uliczne. W celu polep-
szenia bezpieczeństwa mieszkańców i tury-
stów rozbudujemy w Stepnicy system moni-
toringu. Dla mieszkańców gminy, którzy
będą chcieli poprawić estetykę swoich zabu-
dowań np. wykonać nową elewację czy zmie-
nić pokrycie dachowe, utrzymamy system po-
życzek. Te wszystkie przedsięwzięcia podno-
szą atrakcyjność turystyczną naszej gminy
i powodują, iż przedsiębiorcy prywatni roz-
budowują bazę noclegowo-żywieniową.

Jakie źródła finansowania pomagają
w realizacji planów?

– W celu realizacji zaplanowanych przed-
sięwzięć będziemy korzystać ze wszystkich do-
stępnych krajowych i unijnych dotacji, np.
w ramach RPO, PROW czy Narodowego
i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej. W dalszym
ciągu będziemy bardzo aktywnie działać w ra-
mach Lokalnych Grup Działania oraz
w Szczecińskim Stowarzyszeniu Obszaru
Metropolitarnego. W ramach tych organizacji
będziemy wykonywać także przedsięwzięcia
wspólne i razem sięgać po pomocowe środ-
ki unijne.

Rozmawiała Dorota Babkiewicz

www.stepnica.pl
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Gmina dużych możliwości
Rozmowa z Andrzejem Wyganowskim, wójtem gminy Stepnica
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Stepnica z lotu ptaka Fot. Z. TOMCZAK



Spośród 63 nominowanych kapituła
konkursu „Teraz Polska” wybierała
laureatów w trzech kategoriach: naj-
lepsze produkty i usługi, samorządy

i innowacyjne przedsięwzięcia. Analiza eks-
pertów – w kategorii „samorządy” – opiera-
ła się na kilkunastu zagadnieniach, w tym
m.in.: polityce inwestycyjnej gminy, dostęp-
ności do infrastruktury technicznej, sposobach
realizacji polityki społecznej, organizacji i for-
mie zarządzania, aktywności oraz atrakcyj-
ności dla mieszkańców.

Biorąc pod uwagę ściśle określone kryteria
dostosowane do charakteru administracyj-
nego oraz wielkości, gmina Kozienice, dzię-
ki wysokiej ocenie, znalazła się wśród tego-
rocznych laureatów Fundacji Polskiego Go-
dła Promocyjnego.

– Godło promocyjne „Teraz Polska” – jed-
no z najlepiej rozpoznawalnych znaków „do-
brej jakości” – to wyróżnienie, które jest wy-
nikiem wspólnej ciężkiej pracy kozienickiego
samorządu i wszystkich mieszkańców gmi-
ny – komentował „na gorąco” burmistrz
Tomasz Śmietanka. – To potwierdzenie cią-
głego rozwoju oraz systematycznego wzro-
stu konkurencyjności gminy Kozienice na are-
nie ogólnopolskiej, dostrzeżone i bardzo
pozytywnie ocenione przez ekspertów ze-
wnętrznych. To duża nobilitacja, wzrost wia-
rygodności w oczach mieszkańców i inwe-
storów, ale także jeszcze większe zobowiązanie

do dalszej sukcesywnej pracy, do coraz to lep-
szych działań na rzecz lokalnej społeczności.
Dla mnie osobiście to powód do dumy i wiel-
kiego szczęścia. To także potwierdzenie tego,
iż w kategorii gmin miejsko-wiejskich nale-
żymy do ścisłej czołówki – reasumuje bur-
mistrz Śmietanka.

W imieniu burmistrza gminy Kozienice
– Tomasza Śmietanki – symboliczną statu-
etkę odebrał Igor Czerwiński – zastępca
burmistrza.

Gmina Kozienice będzie miała prawo
używać Polskiego Godła Promocyjnego „Te-
raz Polska” przez 12 miesięcy z możliwością
przedłużenia na kolejny okres po ponownej
weryfikacji.

www.kozienice.pl

Godło „Teraz Polska” 
dla gminy Kozienice
3 czerwca 2013 roku w trakcie wieczornej Gali „Teraz Polska” 
w Teatrze Wielkim w Warszawie odbyła się ceremonia wręczenia 
statuetek dla nagrodzonych w XXIII edycji tego prestiżowego konkursu.
Jednym z laureatów została gmina Kozienice

Zespół pałacowo-parkowy w Kozienicach Fot. JAKUB BEBELSKI

Nagrodę dla gminy odebrał zastępca
burmistrza Igor Czerwiński

Burmistrz gminy Kozienice
dr inż. Tomasz Śmietanka
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Jakie wydarzenia w historii firmy były
kluczowe na drodze do pozycji krajowego li-
dera w dostarczaniu systemów informa-
tycznych wspomagających zarządzanie go-
spodarką energetyczną?

– W ponad dziesięcioletniej historii fir-
my było kilka momentów, które zasadniczo
wpłynęły na jej przyszłość. Zazwyczaj wią-
zały się one z pozyskaniem nowych, strate-
gicznych klientów NMG, np. pierwszego
klienta korporacyjnego – firmy Unilever
w 2003 roku czy pierwszego wdrożenia za-
granicznego w Panasonic Belgia w 2009 roku.
Równie istotne było dla nas rozpoczęcie
współpracy z tuzami polskiego przemysłu,
m.in. grupą PKN Orlen w 2012 roku czy Gru-
pą Azoty w 2013 roku. Ważne dla naszego
rozwoju były także premiery nowych linii pro-
duktowych i uznanie, jakie zyskiwały na
rynku. W 2005 nasz flagowy produkt – kom-
pleksowy system zarządzania mediami
ERCO.Net został uznany za najlepszy w Pol-
sce w swojej dziedzinie. Kolejna ważna pre-
miera miała miejsce w 2012 roku, kiedy uru-
chomiliśmy internetową wersję portalu
SPEKTRUM służącego do zarządzania
energią u mniejszych odbiorców. Za kamie-
nie milowe w naszej historii można też
uznać początki strategicznych aliansów
NMG, choćby podpisanie w 2012 roku
umowy partnerskiej z firmą Polkomtel, oraz
otrzymane przez nas wyróżnienia – nagro-
dę w konkursie GreenEvo Ministerstwa Śro-
dowiska w 2011 roku czy tegoroczną nomi-
nację do Godła „Teraz Polska”. Wszystkie te
wydarzenia przyczyniły się do osiągnięcia
przez NMG niekwestionowanej pozycji lidera
rynku w obszarze inteligentnych systemów
zarządzania energią i mediami w Polsce.

Na czym polega wyjątkowość oferowa-
nych przez NMG rozwiązań informatycz-
nych?

– Firma NMG wyróżnia się na tle kon-
kurencji unikalnymi rozwiązaniami, które
swoim zakresem obejmują wszystkie media
energetyczne. Jako podmiot niezależny od
producentów sprzętu pomiarowego jesteśmy
w stanie dostarczyć je w dowolnej istniejącej
infrastrukturze sprzętowej klienta, co znacz-
nie ogranicza jego koszty. Rozwiązania wdra-
żane są zgodnie z najlepszymi praktykami pro-
wadzenia projektów informatycznych, a ja-
kość serwisu gwarancyjnego i pogwarancyj-
nego powoduje, że klienci wiążą się z nami na
lata. Przewagą firmy jest również zespół do-

świadczonych pracowników, których kariery
– często w wiodących światowych korpora-
cjach informatycznych, energetycznych czy te-
lekomunikacyjnych – zaowocowały unikal-
nymi na rynku kompetencjami. Dzięki nim
NMG dysponuje szerokim wachlarzem umie-
jętności technicznych, analitycznych i bizne-
sowych, a jej zakres działalności obejmuje nie
tylko wdrożenie rozwiązań i usług do zarzą-
dzania mediami, lecz także konsulting ener-
getyczny.

Jaki model zarządzania firmą skutkuje
uznaniem klientów i ogólnopolskich gre-
miów konkursowych?

– Profesjonalizm w każdym obszarze
działania, na który składa się dobry, nowo-
czesny i wciąż udoskonalany produkt oraz do-
trzymywanie najwyższych standardów jako-
ści. Jeśli dodamy to tego dbałość o ciągłe roz-
wijanie własnych kompetencji oraz o relacje
z klientem, to mamy pełen obraz NMG – fir-
my, która z roku na rok poprawia swoją po-
zycję rynkową w Polsce i zaczyna zdobywać
uznanie na rynkach zagranicznych. Firmując

własne rozwiązania, odpowiadamy przed
klientem za naszych partnerów, stąd dążymy
do tego, aby jakość oferowana przez naszych
podwykonawców była jak najwyższa. Lata do-
świadczeń pozwoliły nam wypracować gro-
no współpracowników, do których mamy peł-
ne zaufanie.

Czego dotyczą najbliższe plany firmy?
– W obszarze produktowym planujemy

udostępnienie jeszcze w tym roku innowa-
cyjnej gamy produktów informatycznych dla
zarządzania mediami nie tylko w wielood-
działowych korporacjach, lecz także u mniej-
szych odbiorców energii. Ich dostępność za-
równo w formie wdrożeń pod klucz, jak
i w formie prostych w obsłudze aplikacji in-
ternetowych na komputer lub smartfon,
sprawi, że usługa zarządzania mediami – dziś
domena większych odbiorców energii, trafi
również do mniejszych firm i odbiorców in-
dywidualnych. Drugi istotny obszar naszego

rozwoju to coraz bardziej zaawansowane wej-
ście NMG w środowisko produkcyjne naszych
klientów. Energochłonność procesów pro-
dukcyjnych, monitoring i kontrola najistot-
niejszych parametrów produkcyjnych to sfe-
ra coraz większego zainteresowania ze stro-
ny naszych klientów. Otwieramy się też na
nową dla nas dziedzinę energetyki odna-
wialnej, wierząc, że umiejętne i kompleksowe
zarządzanie procesem integracji energii
pochodzącej ze źródeł konwencjonalnych
i ekologicznych to wyzwanie, przed którym
wkrótce stanie cała branża energetyczna.
Równolegle skupimy się na rynku odbiorcy
masowego, gdyż uważamy, że zarówno po-
stępująca liberalizacja rynku energii, w tym
planowane uwolnienie taryf dla gospodarstw
domowych, jak i regulacje unijne dotyczące
tzw. smart meteringu, spowodują, że rynek dla
naszych usług niebawem znacznie się po-
szerzy.

Rozmawiała Dorota Babkiewicz

www.nmg.pl
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Kompleksowe rozwiązania
dla energetyki
Rozmowa z Robertem Wichłaczem, wiceprezesem zarządu NMG Sp. z o.o.

TERAZ POLSKA

Postępująca liberalizacja rynku energii 
oraz wprowadzenie regulacji dotyczących 
tzw. „smart meteringu” spowodują, 
że rynek dla naszych usług niebawem 
znacznie się poszerzy



Misja firmy ujęta w zdaniu:„Od
początku całe nasze zaanga-
żowanie i entuzjazm skupiliśmy
na przekazaniu dzieciom i mło-

dzieży wszechstronnych umiejętności, które
zostaną z nimi na całe życie, czyniąc je bo-
gatszym i ciekawszym” odzwierciedla w peł-
ni charakter prowadzonej działalności oraz
jej główne filary, a mianowicie: dbałość o wy-
soką jakość szkolenia kadry, co przekłada się
na zapewnienie bezpieczeństwa wszystkich
uczestników; precyzyjnie opracowane au-
torskie programy zajęć; rozwój umiejętności
społecznych u dzieci.

Magdalena i Krzysztof Alchimowiczowie,
jako pionierzy na polskim rynku, w roku 2001
zaproponowali obozy w formule campów-
-miejsc, w których dzieci mogłyby się poczuć
bezpieczne, samodzielne, rozpoznać i reali-
zować pasje sportowe czy artystyczne. Camp
to prawdziwe letnie miasteczko – wszystkie
ośrodki, w których odbywają się campy są wy-
łącznie do dyspozycji uczestników, kadry in-
struktorsko-wychowawczej i obsługi tech-
nicznej, co oznacza, że ich teren jest zamknięty
dla turystów indywidualnych. CAMP to te-
ren ogrodzony i strzeżony, którego zaplecze
edukacyjno-sportowe i rekreacyjne przysto-
sowane jest do realizacji różnorodnych pro-
gramów artystycznych i sportowych.

Obecnie firma prowadzi siedem campów,
z oferty których w ciągu roku korzysta łącz-
nie z zielonymi szkołami ponad 12 000 dzie-
ci i młodzieży z Polski i zagranicy. W całej hi-
storii firmy około 70 000 dzieci zyskało do-
świadczenie campowe na campach i zielonych
szkołach. Poza formułą campu firma orga-
nizuje latem również obozy żeglarskie, ro-
werowe czy windsurfingowe w oparciu o sta-
łe bazy, a zimą szereg obozów narciarskich
w ośrodkach w kraju i we włoskich Dolomitach.
O ogromnym zainteresowaniu klientów ofer-
tą firmy świadczy sprzedaż sięgająca około
70 proc. całej oferty w pierwszym dniu zapisów.

Firma stale inwestuje w wyposażenie
ośrodków oraz unikalne w skali kraju zaple-
cze sportowe i sprzętowo-rekreacyjne oraz dba
o podnoszenie i utrzymanie jakości, między
innymi poprzez cykliczne szkolenia kadry,
wdrożenie ISO: 9001:2008. W tym roku wy-

siłki te zostały docenione poprzez nadanie pre-
stiżowego godła „Teraz Polska” usłudze or-
ganizacji obozów w formule campu.

Od wielu lat firma współpracuje zarów-
no z klientami indywidualnymi, jak i insty-
tucjonalnymi. Wiele firm o zasięgu ogólno-
polskim rezerwuje tu miejsca dla dzieci swo-
ich pracowników, zapewniając im w ten spo-
sób aktywny i profesjonalnie zorganizowany

wypoczynek ukierunkowany na potrzeby
dzieci.

Organizacja, oprócz działalności ko-
mercyjnej, służy również pomocą dzieciom
z różnych środowisk. Swoją misję w tym za-
kresie realizuje poprzez: fundowanie sty-
pendiów, organizowanie imprez dla dzieci po-
chodzących z miejscowości, w których zlo-
kalizowane są campy, bezpłatne zajęcia
i warsztaty prowadzone we współpracy
z uczelniami wyższymi: Politechniką War-
szawską i kołami naukowymi SGGW, finan-
sowanie miejsc na obozach dla dzieci z do-
mów dziecka.

Zarówno właściciele jak i wszyscy pra-
cownicy firmy są głęboko przekonani, że zdo-
byte na campach doświadczenia oraz zawarte
przyjaźnie pomogą uczestnikom wyrosnąć na
silnych, rozważnych i uśmiechniętych ludzi.

www.chris.com.pl

Camp – aktywnie, 
ambitnie, twórczo
Firma CHRIS Turystyka i Rekreacja, powstała w 1995 roku jako firma rodzinna 
założona przez Magdalenę i Krzysztofa Alchimowiczów, działa na polskim 
rynku turystyki dziecięcej i młodzieżowej

Magdalena i Krzysztof Alchimowiczowie, 
jako pionierzy na polskim rynku, w roku 2001 
zaproponowali obozy w formule campów-miejsc, 
w których dzieci mogłyby się poczuć bezpieczne,
samodzielne, rozpoznać i realizować pasje
sportowe czy artystyczne

Camp Radków, fotorelacje www.chris.com.pl

Camp Junior, fotorelacje www.chris.com.pl
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Jak ewoluowały Fundacja i Nagroda Go-
dła Promocyjnego „Teraz Polska”?

– Bardzo, gdyż zmieniał się świat i Pol-
ska. 24 lata temu Polska rozpoczęła nową hi-
storię. Powstała III Rzeczpospolita, w której
zmieniły się warunki funkcjonowania go-
spodarki, tworzył się wolny rynek. Powstające
wówczas firmy nie miały „historii” i uczyły się
jak funkcjonować na już czysto kapitali-
stycznym rynku. A więc, jak dobrze sprze-
dawać ładnie „opakowane” produkty i usłu-
gi, by konsument był zadowolony.

Fundacja Polskiego Godła Promocyjne-
go „Teraz Polska” powstała po to, by te przed-
siębiorstwa wspierać i promować na rynku,
zwłaszcza, że dzięki inwestycjom w nowo-
czesne technologie polskie firmy zaczęły wy-
twarzać towary mogące z powodzeniem
konkurować z importowanymi odpowiedni-
kami.

Godło „Teraz Polska” miało wyróżniać
krajowe produkty i usługi na tle innych, za-
granicznych. W 2006 roku wprowadziliśmy
nowe kategorie nagradzające gminy i produkty
lokalne, a w 2007 roku – przedsięwzięcia in-
nowacyjne. Od 3 lat przyznajemy nagrodę dla
„Wybitnego Polaka”, czyli osoby, która swo-
im dorobkiem buduje pozytywny wizerunek
Polski i promuje ją za granicą. Wyróżniamy
też wydarzenia kulturalne, sportowe oraz spo-
łeczne.

Czy podobne przedsięwzięcia są w in-
nych krajach Unii Europejskiej?

– Nie ma. Widocznie nie było tam takiej
potrzeby. To także kwestia powstania same-
go pomysłu, a jak wiadomo – Polak potrafi.

Jak pan ocenia ostatnią, XXIII edycję
Konkursu „Teraz Polska”. Chodzi mi o licz-
bę startujących w nim firm/produktów i ich
„jakość”?

– Od kilku lat zgłaszają się głównie te fir-
my, których wyroby bądź usługi są rzeczy-
wiście na najwyższym poziomie i w danej
branży innowacyjne. Tę obserwację potwier-
dza fakt, iż ponad 90 proc. firm pozytywnie
przechodzi badania eksperckie, które wyko-
nują dla nas wiarygodne w danej dziedzinie
instytuty albo instytucje. Jeżeli zaś chodzi
o liczbę uczestników, to od kilku lat jest na po-
dobnym poziomie.

Czyli kryzysu nie widać!
– Kryzys jest faktem medialnym. Oczy-

wiście jest gdzieś na świecie, ale w Polsce tak

naprawdę go nie ma, chociaż przez działa-
nia medialno-polityczne wiele firm wstrzy-
mało swoje inwestycje, gdyż… obawiają się
go. Spowolnienie – nie kryzys – wpłynęło nie-
wątpliwie na zmniejszenie konsumpcji, ale…
cały czas jesteśmy największym beneficjen-
tem środków unijnych, które wymuszają
rozwój, np. infrastruktury. Pewnie, że moż-
na coś wybudować lepiej, taniej i szybciej, np.
autostrady czy linie kolejowe. W obecnej per-
spektywie Unia wspiera działania rozwojo-
we, innowacyjne. W następnej będzie pro-

mować inteligentne wydawanie euro, czyli
pieniądze będą dla myślących. Na szczęście
Polacy tacy są.

Wśród Polaków Godło „Teraz Polska”
jest dość znane. A czy śledzą państwo losy
nagrodzonych produktów i ich wytwórców,
np. czy dzięki nagrodzie zwiększyli przychody
albo – z drugiej strony – nagrodzony wyrób
się „popsuł”?

– W październiku 2011 roku Ośrodek Ba-
dania Opinii Publicznej i Rynku MARECO
Polska przeprowadził badanie znajomości
Godła „Teraz Polska”. Wynikała z niego
duża znajomość marki wśród konsumentów
– to jeden z najbardziej rozpoznawalnych zna-
ków promocyjnych na krajowym rynku, ko-
jarzony przede wszystkim z polskim pocho-
dzeniem oraz wysoką jakością.

Jeśli chodzi o dalsze losy laureatów to cały
czas staramy się mieć z nimi kontakt. Laure-
at nagrody „Teraz Polska” może przez 12 mie-
sięcy bezpłatnie umieszczać Godło na ofero-
wanych wyrobach bądź usługach. Z badań
i rozmów z laureatami wiemy, że nagroda nie
tylko podnosi prestiż, bo dany wyrób lokuje
na wyższej półce, ale ma wymiar komercyjny.

Z cytowanych badań wynika, że ponad
90 proc. z 57 ankietowanych firm-laure-
atów kilku edycji Konkursu „Teraz Polska”
uważa, że stosowanie Godła „Teraz Polska”

w działaniach promocyjnych służy budowa-
niu prestiżu i poprawie wizerunku firmy.
Godło poprawia też wizerunek marek pro-
duktu lub usługi oraz – zdaniem prawie po-
łowy ankietowanych – wpływa na wzrost
sprzedaży nagrodzonych produktów/usług
oraz innych produktów/usług z oferty przed-
siębiorstwa. A ponad trzy czwarte z respon-
dentów jest zdania, że Polski Program Pro-
mocyjny i związane z nim Godło Promocyj-
ne są potrzebnymi narzędziami wspierania
konkurencyjności polskiej gospodarki.
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Od „polskości” do „jakości”
Marka „Teraz Polska” jest bardzo dobrym narzędziem wspierającym 
i uwiarygodniającym kampanie promocyjne produktów i usług – skutecznie 
promuje polską przedsiębiorczość, kulturę, sport i naukę – uważa Krzysztof Przybył,
prezes zarządu Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”
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Laureat nagrody „Teraz Polska” może przez 
12 miesięcy bezpłatnie umieszczać Godło na
wyrobach bądź usługach. Z badań i rozmów 
z laureatami wiemy, że nagroda nie tylko podnosi
prestiż, bo dany wyrób lokuje na wyższej półce, 
ale ma wymiar komercyjny



Dodam, że dzięki internetowi otrzymu-
jemy dużo opinii od konsumentów ocenia-
jących wyroby laureatów. Skargi zdarzają się
bardzo rzadko i wtedy uwzględniamy je przy
aktualizacji oceny.

Natomiast jeśli chodzi o utrzymanie po-
ziomu jakości, to po roku firma, która nadal
chce używać znaku „Teraz Polska”, musi na-
grodzony wyrób/usługę poddać ponownej we-
ryfikacji. Mamy firmy, które Godło „Teraz Pol-
ska” używają od wielu lat, np. Fakro, Blachy
Pruszyński, Lazur, Mokate…

No właśnie. Co to znaczy „polski wy-
rób”?

– Przy małych, a szczególnie rodzinnych
firmach, definicja wydaje się być prosta, lecz
w przypadku większych, globalnych już nie jest
tak łatwo. Niestety słaba edukacja sprawia, że
łatwo jest wywoływać różnego rodzaju emo-
cje. Dlatego wspieramy Ryszarda Florka,
właściciela firmy Fakro, naszego laureata
z 1996 roku, który od wielu lat postuluje ko-
nieczność ekonomicznego edukowania spo-
łeczeństwa. Namawia on, by Polacy kupowali
produkty nie tyle polskich firm, ale przede
wszystkim tych, których właścicielami są
Polacy. To – można powiedzieć – wyższy po-
ziom patriotyzmu konsumenckiego.

Fundacja rzadko obejmuje swym pa-
tronatem imprezy. Skąd taka wstrzemięźli-
wość?

– Nie zgadzam się z pana opinią. W tym
roku rozpoczęliśmy współpracę z firmą
PRton, która od kilku lat wręcza PRotony
– doroczne nagrody branży PR. Podczas
czerwcowej gali w kategorii PRoton TE-
RAZ POLSKA wyróżniliśmy Łódzką Spe-
cjalną Strefę Ekonomiczną. Chcemy w ten
sposób nagradzać ludzi i instytucje, które pro-
mują polskie przedsięwzięcia, polskie projekty.
Od 2012 roku wspieramy również projekt
ROCK Niepodległości – młodzieżową kam-
panię społeczną.

Jakie imprezy mogą ubiegać się o pa-
tronat Fundacji?

– Przedsięwzięcia związane z promocją,
edukacją, jak np. program innowacyjnego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku warszawskiej
SGH, którego prezesem jest Krystyna Lew-
kowicz. Uważamy, że edukacja społeczna po-
winna obejmować nie tylko najmłodszych, ale
też grupę najstarszych, dzisiaj prawie już wy-
kluczonych, bo sami za chwilę do niej dołą-
czymy. W tym roku Fundacja i ja zostaliśmy
członkami Rady Gospodarki Żywnościowej
przy ministrze rolnictwa i rozwoju wsi. Tak
więc inicjatyw, którym patronujemy lub w nich
uczestniczymy jest sporo. Ponadto współor-
ganizujemy debaty i konferencje. Połączyli-
śmy działania ze znanym ośrodkiem anali-
tycznym THINKTANK, z którym w kwietniu
bieżącego roku na Stadionie Narodowym
w Warszawie zorganizowaliśmy „Okrągły
stół promocji Polski”, a w czerwcu uczestni-
czyliśmy w konferencji „Sport jako dźwignia
promocji polskiej gospodarki”.

Skąd pomysł na organizację konkursu
„Teraz Polska Promocja” na najlepsze pra-
ce magisterskie dotyczących promocji Pol-
ski?

– Uważamy, że po ponad 20 latach
działania Fundacja ma prawo do zabierania
głosu na tematy dotyczące promocji kraju,
a zwłaszcza gospodarki. Dlatego w 2007 roku
uznaliśmy, że aby dobrze promować, warto
wysłuchać nie tylko tych, którzy już na tym
„zęby zjedli”, ale i tych, którzy wchodzą w do-
rosłe życie, których pogląd na te kwestie nie
jest obarczony „historią”. Prace magisterskie
są pierwszymi, życiowymi opracowaniami
młodych ludzi, którzy nie piszą ich dla pie-
niędzy, a po drugie, nie ulegają naciskom za-
mawiających.

Do współpracy zaprosiliśmy agencje
zajmujące się promocją: PAIiIZ, PARP, POT
oraz Agencję Rynku Rolnego i Instytut Ada-
ma Mickiewicza. Natomiast patronami przy-
znającymi dodatkowe nagrody specjalne są
ministrowie: gospodarki, spraw zagranicz-
nych, sportu i turystyki, kultury, rolnictwa, roz-
woju regionalnego oraz nauki i szkolnictwa
wyższego. Zaproszenia do udziału w kon-
kursie wysyłamy do uczelni z całej Polski. Każ-
dą edycję konkursu kończy podsumowująca
go konferencja; wydaliśmy trzy e-booki z frag-
mentami prac z III i IV edycji konkursu, a nie-
które prace – jeśli znajdzie się sponsor – dru-
kujemy.

Tematyka marketingu terytorialnego jest
bardzo atrakcyjna z punktu widzenia jej po-
tencjału naukowo-badawczego, ale także
z uwagi na możliwość wykorzystywania tej
wiedzy w trakcie kariery zawodowej. Pamię-
tajmy, że laureaci pracujący w instytucjach czy
urzędach będą w przyszłości kształtować
ich działania. Jeśli więc uda się ich czymś na-
tchnąć, to na pewno z pożytkiem dla kraju.

Przypomnę, że zwycięzcą VI edycji kon-
kursu został Filip Bebenow z Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu, który na-
pisał pracę na temat turystyki kolejowej w Pol-
sce; II nagrodę przyznano Piotrowi Strożkowi
z Uniwersytetu Łódzkiego za pracę „Dzia-
łalność innowacyjna małych i średnich przed-
siębiorstw w Polsce w ujęciu strukturalno-
-geograficznym”, III nagrodę zdobyła Dorota
Zofia Olko z Uniwersytetu Warszawskiego za
pracę „Hasła promocyjne miast polskich”,
a gali konkursowej towarzyszyła konferencja
„Polskie Puzzle. Marka Polska w oczach mło-
dych Polaków”.

W VII edycji prace można zgłaszać do 18
października 2013 roku, a na laureatów cze-
kają nagrody pieniężne o łącznej wartości oko-
ło 50 000 zł, publikacje oraz praktyki i staże.

Tematyka prac jest dość szeroka.
– Podobnie jak Programu i Konkursu „Te-

raz Polska”. Co roku Kapituła Konkursu „Te-
raz Polska Promocja” ma twardy orzech do
zgryzienia, bo w dotychczasowych edycjach
oceniono 299 prac magisterskich spośród któ-
rych wyłoniono 60 laureatów.

Czy konkurs zdominowały jakieś uczel-
nie lub wydziały?

– Dominują uczelnie z Bydgoszczy, To-
runia, Gdańska, Poznania, Wrocławia, Kra-
kowa, Katowic i Warszawy. Ale są też prace
studentów z Rzeszowa i Olsztyna. Jeśli cho-
dzi o wydziały, to głównie są to kierunki eko-
nomiczne, gdyż od takiej tematyki rozpo-
częliśmy nasz konkurs. Bardzo ładnie roz-
winęła się branża gospodarczo-turystyczna.
Mamy nauczycieli akademickich, których
studenci zdobyli w sumie po kilka nagród.
Najsilniejsze są Uniwersytet Warszawski
i SGGW, ale… prof. dr hab. Małgorzata Sło-
dowa-Hełpa z Akademii Ekonomicznej w Po-
znaniu ma 8. laureatów!

Jak przedstawiają się najbliższe plany
Fundacji?

– Głównym zadaniem Fundacji jest
utrzymanie wysokiego poziomu konkursu
i marki „Teraz Polska”. Staramy się uatrak-
cyjniać naszą działalność, iść z duchem cza-
su. Coraz częściej pojawiamy się w interne-
cie. Moim marzeniem jest, by w ten świat
wejść głębiej, ale jest to trudne.

Ten rok poświęciliśmy na start kategorii
związanej z „zielonymi technologiami”
– w ubiegłym roku podpisaliśmy umowę z Mi-
nisterstwem Środowiska, a w tym roku Go-
dłem „Teraz Polska” zostało nagrodzonych
4 laureatów programu GreenEvo. To autor-
ski projekt Ministerstwa Środowiska, które-
go celem jest promocja polskich, prośrodo-
wiskowych technologii na arenie międzyna-
rodowej.

Zawsze staramy się reagować na aktualne
potrzeby państwa. Często udaje nam się „wy-
przedzać” innych, np. kategorię „Przedsię-
wzięcia Innowacyjne” wprowadziliśmy już
w 2007 roku, a więc zanim zaczął się w kra-
ju innowacyjny boom!

Chcemy bardziej honorować kulturę,
która ma nieograniczone możliwości pro-
mocji. W tym roku wyróżniliśmy Teatr Wiel-
ki – Operę Narodową za konsekwentne pod-
noszenie poziomu artystycznego sceny na-
rodowej i promocję polskiej kultury na are-
nie międzynarodowej i Program 3 Polskiego
Radia za realizację misji radia publicznego
w zakresie kształtowania wysokiego poziomu
wrażliwości kulturalnej wielu pokoleń Pola-
ków, a tytuł „Wybitnego Polaka” otrzymali ar-
tysta grafik Rafał Olbiński oraz kompozytor
i dyrygent Krzysztof Penderecki.

Stawiamy też mocno na sport. W ubie-
głym roku nagrodziliśmy Tour de Pologne
– najbardziej rozpoznawalne polskie wyda-
rzenie sportowe i Czwartki Lekkoatletyczne
– masowe ogólnopolskie zawody sportowe dla
dzieci w wieku 11–13 lat organizowane przez
Stowarzyszenie „Sport Dzieci i Młodzieży”
i znanego lekkoatletę – Mariana Woronina.
Więcej czasu chcemy też poświęcić na pro-
mocję za granicą.

Rozmawiał Jerzy Bojanowicz

TERAZ POLSKA
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Nie minęło jeszcze tyle lat, by cał-
kowicie zapomnieć o staraniach
co poniektórych polityków przed
referendum akcesyjnym. Były

skoncentrowane na jednym: obrzydzić Unię
jak to tylko możliwe. Nie chodziło tu o praw-
dę, a raczej o spór ideologiczny, w którym
przynajmniej jedna strona uważa, że może
faulować. Słyszeliśmy więc między innymi o
niemieckim Szczecinie, który jak tylko wej-
dziemy do Wspólnoty to z pewnością będzie
nam zabrany – wiadomo: przez Niemców.
Negatywna kampania szczególny obraz przy-
brała na wsi – tam, gdzie od wielu lat spo-
glądają w stronę Zachodu zazdrosne oczy. Po
niemuszącej nadrabiać półwiecznych zale-
głości – w raptem dwie i pół dekady – stro-
nie Europy, rolnicy w wielu przypadkach ra-
dzą sobie doskonale. Ba! Ich dobra kondy-
cja stanowi swoistą soczewkę kondycji go-
spodarczej danego kraju. U nas ten bezpo-
średni i oczywisty (nie tylko dla ekonomistów)
związek doskonale był widoczny przed kil-
koma laty, kiedy to Rosja chciała Polskę zła-
mać w kilku sprawach blokadą na warzywa
i owoce, niekiedy wyciągając z rękawa asa
i zamykając granice również dla polskiego
mięsa.

Zastrzyk z Unii
Przedreferendalna kampania ukierun-

kowana na rolników była wyjątkowa także
z innego powodu. Otóż bez kurtuazji i prze-
sady można stwierdzić, iż rolnicy stanowili
grupę, dla której ustrojowe i gospodarcze prze-
obrażenia, rozpoczęte politycznym prze-
wrotem w 1989 roku, były najtrudniejsze do
przełknięcia. Kilkudziesięcioletni rytm, wy-
bijany każdego dnia, nadto dobrze wyznaczył
pewien tok myślenia. Wolnorynkowość i ka-
pitalizm pełną gębą były dla nich przede
wszystkim niewiadomą. Brak zaufania był
zdecydowanie większy niż u innych grup spo-
łecznych. Występowała też nadzieja, zwłasz-
cza wśród tych, którzy wcześniej na własne
oczy widzieli pracę europejskich rolników.

Teraz ze świeczką można szukać rolnika,
którego udałoby się namówić na głosowanie
przeciwko Unii. Pewnie występuje niezado-
wolenie – sytuacja w kraju, również w rol-
nictwie, do łatwych nie należy. Premier po-
wtarza jak mantrę, że w 2014 roku powinno
być znacznie lżej, ale biorąc pod uwagę czę-
stotliwość wprowadzanych przez jednego
z jego z zastępców korekt, należy zachować
przynajmniej umiarkowany optymizm.

Rolnicy dalej narzekają, ale nie mogą za-
przeczyć, że dzięki funduszom rodem z Bruk-
seli bardzo zyskali. Teraz pewnie nie jeden
z nich już zaciera z radości ręce i snuje go-
spodarcze plany w związku z nowym otwar-
ciem budżetowym Unii. Tutaj nie wolno za-
pominać, że całą Wspólnotę – zanim będzie
można naprawdę mówić o obowiązującym
budżecie na kolejną siedmiolatkę – czeka jesz-
cze finał prowadzonej od kilku miesięcy,
niekoniecznie w świetle jupiterów, politycznej
walki. Rzecz dotyczy głosowania w Parla-
mencie Europejskim. Oczywiście, jaskółką do-
brych wieści zdecydowanie jest wypracowa-
nie (liderzy Parlamentu, Komisji i Rady
Europejskiej) politycznego porozumienia
w sprawie kształtu przyszłych wieloletnich ram

finansowych. 3 lipca umowa w sprawie unij-
nego budżetu na lata 2014–2020 została za-
aprobowana przez Parlament, ale na osta-
teczne głosowanie musimy poczekać jeszcze
do jesieni.

Kawałek unijnego tortu
Podczas negocjacji prowadzonych mię-

dzy tymi trzema instytucjami, Parlament za-
bezpieczył kluczowe priorytety, wśród których
znalazła się odpowiednia elastyczność bu-
dżetu (możliwość przenoszenia niezapła-
conych środków między latami i kategoriami
wydatków), rewizja oraz ocena systemu jego
finansowania. Jak na razie, ku zaskoczeniu
przynajmniej części ekspertów, którzy uwa-
żali, że kłopoty południa (Grecja, Hiszpania,
Portugalia) umniejszą szczodrości Wspólnoty,
wynegocjowany przez polski rząd kawałek
unijnego tortu przedstawia się wielce okaza-
le. Kraj nad Wisłą ma otrzymać w sumie 105,8
mld euro, co stanowi – pomimo uszczuple-
nia całego budżetu o 3 proc. – wzrost w po-
równaniu do poprzedniego budżetu (2007–
2013) o 4 proc. W tej kwocie znajduje się pula
na politykę spójności (72,9 mld euro; 4,5 mld
euro więcej niż w perspektywie 2007–2013)
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Słodko-gorzki smak 
rolniczej niepewności
Europejska wspólnota cały czas nie potrafi stanąć na solidnych nogach. Finansowych 
i gospodarczych zawirowań jak na złość nie brakuje. Wątpliwości jednak, co do 
słuszności naszej akcesji sprzed dziewięciu lat do Unii nie może mieć żaden rozsądnie
myślący człowiek. Wśród beneficjentów naszego europejskiego organizmu szczególne
miejsce zajmują rolnicy, a co za tym idzie, cały przemysł rolniczy
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oraz na politykę rolną 28,5 mld euro (po-
przednio 26,9 mld euro). Na Wspólną Poli-
tykę Rolną składają się obecnie dwa filary.
W pierwszym – dopłatach bezpośrednich
– nasze państwo zyskało; w drugim – fun-
duszach na rozwój wsi – dostaniemy o 3,5 mld
mniej w relacji do obecnej perspektywy.
Uwzględniono za to postulat krajów z tzw.
grupy przyjaciół spójności (w tym Polski), aby
zwiększyć elastyczność przesuwania środków
z II filaru Wspólnej Polityki Rolnej na I filar.
Jeśli jakieś państwo otrzymuje dopłaty na po-
ziomie poniżej 90 proc. średniej UE, może
przesunąć do 25 proc. środków z II filaru wła-
śnie na dopłaty bezpośrednie.

Chociaż obecnie takie wyliczenia dla
danego gospodarstwa rolnego nie oznacza-
ją nic, to można z góry założyć, że nie za-
braknie pieniędzy unijnych na dalszą mo-
dernizację polskiej wsi. Zresztą, liczby nie kła-
mią. Nawet nie wliczając danych za ostatnie
półtora roku (od tego czasu część produ-
centów maszyn rolniczych mówi o stagnacji
na rynku), trzeba uznać, że od wstąpienia Pol-
ski do Unii Europejskiej 260 tys. gospodarstw
rolnych zakupiło 1,150 mln maszyn rolni-
czych.

Jakość przegrywa z ceną
Właśnie rynek maszyn rolniczych jest de

facto wyznacznikiem całej branży. Producenci
i dystrybutorzy jakby się umówili i podzieli-
li zarówno co do oceny obecnej sytuacji, jak
i perspektyw rozwoju na następne lata. Jed-
ni uważają, że rynek jest w stanie wzrostu
i wszystko będzie szło w dobrym kierunku co
najmniej do 2020 roku, drudzy zaś uważają,
iż obecnie mamy do czynienia ze stagnacją,
a brukselska pomoc kryje za sobą również wie-
le zagrożeń. Dobitnie ukazują to wyniki
przeprowadzonych badań dr. inż. Przemy-
sława Niewiadomskiego z Politechniki Po-
znańskiej, z Wydziału Inżynierii Zarządzania,
Zakładu Produkcji Części Zamiennych
i Maszyn Rolniczych Fortschritt we Wrześni
pt. „Plany i wyzwania na rynku maszyn rol-
niczych w Polsce – wyniki badań własnych”.
Czytamy tam: „O prognozach na rok 2013
oraz perspektywach rozwoju rynku maszyn
rolniczych w Polsce autor rozmawiał z 8 ce-
lowo dobranymi przedstawicielami produ-
centów i 4 przedstawicielami importerów ma-
szyn rolniczych. W wywiadach bezpośrednich
rozmówców zapytano o: 1) kondycję rynku
maszyn rolniczych w roku 2013; 2) Plany
w zakresie rozszerzenia palety oferowanych
produktów; 3) wyzwaniach stojących przed
firmą w 2013 roku; 4) docelowe pozycje
(udział) na rynku maszyn rolniczych. (…)
Czterech, spośród ośmiu pytanych mene-
dżerów, prognozuje, że w roku 2013 utrwa-
li się stagnacja. Zdaniem respondentów ry-
nek maszyn rolniczych jest bardzo nasycony,
pojawia się konkurencja ze strony małych firm
produkujących tanie maszyny o niskiej jako-
ści. Jak wynika z badań, na rynku maszyn rol-

niczych, zwłaszcza w niestabilnych czasach,
kupujący kierują się głównie ceną, co sprawia,
że producenci oferujący droższe maszyny, ale
o wyższej jakości, mają ograniczone pole dzia-
łania.

Ponadto na koniunkturę na pewno wpły-
nie poziom cen płodów rolnych, który nie wy-
gląda najkorzystniej. Niskie ceny za produk-
ty rolne wpływaj na sytuację finansową rol-
ników, która stale ulega pogorszeniu. Lekki
wzrost sprzedaży prognozuje tylko czterech
rozmówców. Zdaniem pierwszego, rok 2013
będzie odznaczał się tendencją wzrostową
dzięki obniżaniu się poziomu zapasów u klien-
tów. Jeden z respondentów jest zdania, że roz-
wój rynku jest możliwy tylko dzięki odpo-
wiednim programom pomocowym zapew-
niającym źródła finansowania. Brak prognozy
i scenariusza na rok 2013 deklaruje dwóch re-
spondentów”.

Opłacalne modernizacje
Przy głębszej analizie zagadnienia nie spo-

sób nie zgodzić się przynajmniej w pewnym
stopniu ze sceptykami. W ostatnim czasie pro-
ducenci maszyn rolniczych mieli z górki pod
względem sprzedaży. Strumień pieniędzy
z Unii był jasnym sygnałem dla rolników, że
modernizowanie gospodarstw – między in-
nymi poprzez unowocześnianie taboru ma-
szyn – po prostu się opłaca. Takie „zauto-
matyzowanie” rynku ma też swoje negatyw-
ne odcienie, co widać zwłaszcza teraz, kiedy

kończy się poprzednia perspektywa. W no-
wym rozdaniu unijnego budżetu coraz więk-
szego znaczenia będzie nabierała dokładna
analiza rynku i potrzeb, bo też rolnicy zaczną
dokładniej przyglądać się każdej wydawanej
złotówce. Tym nie mniej, eksperci są nasta-
wieni optymistycznie.

– Przewidujemy pewien spadek w roku
2014 w związku z tym, że dopiero ruszą pierw-
sze programy z perspektywy 2014–2020,
jednak od 2015 roku sytuacja się poprawi i po-
ziom sprzedaży będzie nie mniejszy niż
obecnie – oceniają eksperci z Martin & Jacob,
agencji marketingowej wyspecjalizowanej
w rynku agrarnym.

Koniec jednej perspektywy i niepewność
co do drugiej są teraz widoczne na rynku ma-
szyn gołym okiem. W pierwszym kwartale nie
udało się poprawić rekordowych wyników
sprzedaży ciągników rolniczych z 2012 roku.
Słabszy był każdy z trzech kolejnych miesię-
cy i na koniec marca ilość zarejestrowanych

maszyn jest już o ponad 18 proc. niższa niż
przed rokiem.

W marcu polscy rolnicy zarejestrowa-
li 1662 nowe ciągniki rolnicze. To wynik
o 44 proc. lepszy od lutowego, ale jednocze-
śnie o blisko 20 proc. gorszy od ubiegło-
rocznego. Jest to jednocześnie najsłabszy ma-
rzec od 2009 roku, kiedy to rolnicy kupili 1837
nowych traktorów. Rosnąca sprzedaż w mar-
cu jest zjawiskiem naturalnym dla tego ryn-
ku, jednak kończący się strumień pieniędzy
z unijnego wsparcia jest wyraźnie odczuwal-
ny dla producentów traktorów. To już piąty
miesiąc z rzędu, kiedy rolnicy rejestrują mniej
maszyn w porównaniu do ubiegłego roku.
Styczeń był słabszy o ponad 21 proc., w lu-
tym sprzedaż nieznacznie wzrosła jednak ry-
nek nadal był pod kreską o 13 proc. Pierwszy
kwartał zamknął się sprzedażą na poziomie
3838 sztuk, czyli o 862 sztuk mniej niż w ana-
logicznym okresie 2012 roku.

Spadek sprzedaży
– Również aura pogodowa nie stanęła po

stronie producentów maszyn. Z pewnością
przedłużająca się zima powodowała mniej-
sze zainteresowanie rolników zakupami no-
wych ciągników – wymieniają inne przyczy-
ny – oprócz kończących się (na razie) pie-
niędzy z Unii – specjaliści z Martin & Jacob.

Pozostając na chwilę przy głównej przy-
czynie obecnej sytuacji na rynku, warto prze-
analizować jak radzą sobie najwięksi gracze.

I tak New Holland, cały czas niekwestiono-
wany lider w produkcji traktorów, w marcu od-
notował spadek o 28 proc. w sprzedaży
(127 sztuk ciągników sprzedanych mniej niż
rok wcześniej, cały bilans pierwszego kwar-
tału 2013 roku daje liczbę 178 mniej sprze-
danych egzemplarzy).

Mimo tych oczywistych danych nie bra-
kuje wspominanych głosów optymizmu
i twierdzeń, iż rynek nie tylko ma się dobrze,
ale z pewnością z biegiem czasu będzie
mieć się jeszcze lepiej. Czy możliwe są aż ta-
kie rozbieżności w ocenie sytuacji? Jak naj-
bardziej. Są bowiem producenci, którzy
w pierwszym kwartale tego roku odnotowa-
li zwyżki sprzedaży maszyn rolniczych, do
tego stopnia, że w niektórych przypadkach
pozwoliło to na zainwestowanie w nowe tech-
nologie (Ursus).

Dobrym przykładem w tym miejscu
będzie John Deere, firma z już prawie
200-letnią tradycją, z centralą europejską
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Nawet nie wliczając danych za ostatnie półtora
roku (od tego czasu część producentów maszyn
rolniczych mówi o stagnacji na rynku), trzeba
uznać, że od wstąpienia Polski do Unii 
Europejskiej 260 tys. gospodarstw rolnych 
zakupiło 1,150 mln maszyn rolniczych
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w Niemczech. Producent w każdym z trzech
miesięcy I kwartału sprzedawał lepiej niż
przed rokiem. Dzięki temu – w stosunku do
ubiegłego roku – poprawił udział rynkowy
o blisko 4 proc. i zajął drugie miejsce w kwar-
talnym zestawieniu (+ 67 szt.). Jednak
zdecydowanym liderem w zestawieniu z ro-
kiem poprzednim (oceniając pierwszy kwar-
tał) jest Ursus, który odnotował zwyżkę aż
o 404 proc.

Patrząc na cały kraj, sprzedaż traktorów
spadła w 11 z 16 województw, w tym w wo-
jewództwach o największej liczbie rejestracji.
Najwięcej maszyn rolnicy tradycyjnie zareje-
strowali w województwie mazowieckim i wiel-
kopolskim. Na trzecim miejscu znalazło się
województwo łódzkie. Województwa, w któ-
rych sprzedaż rosła, to kujawsko-pomorskie,
świętokrzyskie, śląskie, zachodniopomor-
skie i opolskie.

Z kolei dystrybutorzy sprzętu rolniczego
od paru lat wieszczą upadek rynku maszyn
używanych. Rzeczywistość obala tę hipote-
zę. W tym przypadku możemy mówić o sta-
bilności, co jednak trudno dopasować do ryn-
ku maszyn nowych. Od początku 2013 roku
zarejestrowano niemal 7,4 tys. używanych
ciągników. Najlepsze miesiące w tym roku
w handlu używanymi traktorami to marzec
(1782 szt.) i kwiecień (1677 szt.), kiedy po-
pyt na używane przewyższył zakup nowych
maszyn.

– Sprzedaż ciągników jest raczej na rów-
nym poziomie. Co miesiąc sprzedajemy
średnio 20 maszyn – mówi Rafał Wysokiń-
ski z firmy Raf-Rol. – Bardzo dobrze sprze-
dają się teraz kombajny zbożowe i to już od
stycznia. Jeszcze nigdy wcześniej tak nie
mieliśmy – zwraca uwagę.

Rozbieżne oceny
Rynek maszyn używanych przeżył nie-

dawno lekki szok, co dobitnie pokazują dane
z czerwca. Do tej pory rolnicy mogli swo-
bodnie przerabiać używany sprzęt bez po-
trzeby homologacji, teraz nie będzie to już
możliwe. Wprowadzone rozwiązania praw-
ne to regulują. 

Rolnicy masowo rejestrowali przyczepy
produkcji własnej, czyli sprzęt używany.
W czerwcu zarejestrowano ponad 2,1 tys. przy-
czep. To bezsprzeczny rekord na przestrzeni
ostatnich lat. Porównując ilość rejestracji
przyczep produkcji własnej z analogicznym
miesiącem ubiegłego roku, wzrost jest niemal
300-proc. Użytkownicy zdawali sobie sprawę
z tego, że od lipca koszty wzrosną do tego stop-
nia, iż przerabianie stanie się dla nich nie-
opłacalne. Alternatywa w postaci tańszego
sprzętu jakim była produkcja własna znikła.

– Jest to jednak większa szansa dla pro-
ducentów, w najbliższych miesiącach zoba-
czymy, jak po zmianach rozłożą się ich
udziały w rynku – mówi Michał Poźniak, ma-

nager projektu AgriTrac w firmie Martin & Ja-
cob.

Jeżeli oceny obecnej sytuacji na rynku ma-
szyn rolniczych (nowych i używanych) bywają
bardzo rozbieżne, bo też producenci i dys-
trybutorzy mają inne odczucia, to tym bar-
dziej zrozumiała jest jednak widoczna nie-
pewność co do następnych lat, także w kon-
tekście nowego budżetu Unii. Zasadnych wąt-
pliwości z pewnością nie brakuje.

W Polsce mamy w sumie półtora milio-
na gospodarstw powyżej 1 ha. Ostatnie lata
przyniosły zaś modernizację dla 260 tys.
gospodarstw. Nasuwa się oczywiste pytanie:
co z resztą?

Wydaje się, że racjonalna odpowiedź wy-
maga strategicznego spojrzenia na sytuację,
zwłaszcza jak weźmie się pod uwagę, iż mo-
dernizacja rynku maszyn rolniczych będzie
w następnych latach następować niejako
automatycznie, co nieuchronnie z kolei będzie
miało wpływ na rynek pracy. To obecnie naj-
większe bolączki branży. Poprzednie lata
pokazały, że Polak – w tym rolnik – potrafi (jak
tylko chce) bardzo efektywnie wykorzystywać
środki unijne, z korzyścią nie tylko dla siebie
samego, ale bardzo często również dla oto-
czenia. Tak więc do 2020 roku pod tym wzglę-
dem można zachować spokój i jedynie przy-
glądać się politykom, czy ci, aby nie wymy-
ślili strategii odpowiadającej na proste pyta-
nie: co dalej? �
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MASZYNY ROLNICZE

W jaki sposób państwa firma dba o utrzymanie 
konkurencyjnej pozycji na rynku?

inż. Antoni Stolarski, prezes zarządu SaMASZ Sp. z o.o.

– Firma SaMASZ w przyszłym roku będzie obchodzić 30-lecie istnienia. Dzięki ciągłemu rozwojowi i de-
terminacji osiągnęliśmy pozycję największego polskiego i jednego z czołowych europejskich producen-
tów maszyn rolniczych i komunalnych. W swojej ofercie, którą stale powiększamy i udoskonalamy,
posiadamy około 200 typów maszyn: kosiarek, przetrząsaczy, zgrabiarek, mulczerów, ramion wysię-
gnikowych, pługów odśnieżnych. Kontrola jakości naszych wyrobów odbywa się na każdym etapie.
Poczynając od zakupu materiałów, a kończąc na wyrobie gotowym. Wszystkie modele przed wejściem
na rynek są testowane. Nasze działania cechuje dbałość o najdrobniejsze szczegóły, czego konsek-
wencją jest wprowadzanie na rynek innowacyjnych i doskonałych produktów, które szybko stają się
symbolem europejskiej jakości wykonania i polskiej ceny.
Zdajemy sobie sprawę, że w obliczu zmian, jakie mają miejsce we współczesnym świecie, klienci poszukują
partnerów handlowych godnych zaufania, dlatego mamy ambicję być postrzegani jako uznany, wiarygodny
i profesjonalny producent, co wyróżnia nas spośród innych firm i stanowi o naszym sukcesie.

Piotr Mizerny, prezes zarządu Przedsiębiorstwa Usługowo-Produkcyjnego 
POMOT Sp. z o.o.

– Posiadamy ogromne, przeszło 60-letnie doświadczenie i ciągle się rozwijamy. Wiele wprowadzanych
przez nas rozwiązań wyprzedza wymagania jakie stawia przed nami rynek. Przykładem może być
wprowadzona przez nas kilka lat temu konstrukcja ramowa w wozach asenizacyjnych, która umożliwia
zamontowanie agregatów naglebowych lub doglebowych. Teraz otrzymujemy od naszych klientów
pochwały za to, że nie muszą kupować nowego wozu asenizacyjnego, bo bez problemu mogą zamon-
tować agregaty do tego, który już posiadają, tak jak zrobiła to na przykład Agrofirma Witkowo.
Wprowadziliśmy również kilka nowych produktów do swojej oferty na przykład rozsiewacze nawozów
i wapna o pojemności od 4 do 24 ton. Rozszerzyliśmy ofertę maszyn komunalnych o kontenery
śmieciowe KS-8 oraz przyczepy do czyszczenia kanalizacji na bazie wozu asenizacyjnego. Naszych
klientów otaczamy zarówno kompleksową opieką gwarancyjną, jak i pogwarancyjną. Firma POMOT
Chojna jako jedyna na rynku wprowadziła 2-letnią gwarancję na wozy asenizacyjne.

Sergiusz Martyniuk, prezes rady właścicieli, dyrektor zarządu Pronar Sp. z o.o.

– Pronar Sp. z o.o. to dynamicznie rozwijająca się prywatna firma, która jest obecna na rynku od 25
lat. W swojej ofercie posiadamy szeroką gamę przyczep, ciągników, maszyn do zbioru zielonki, maszyn
komunalnych, kół tarczowych, elementów pneumatyki i hydrauliki oraz elementów plastykowych.
Włączając do oferty nowe pozycje, jednocześnie unowocześniamy i modernizujemy obecne maszyny
i urządzenia. Nowe wyroby wdrażamy w oparciu o najnowsze rozwiązania technologiczne oraz aktualne
trendy rynkowe, co sprawia, że Pronar zawsze jest o krok przed konkurencją.
Wszystkie wyroby produkowane przez firmę cechuje wysoka jakość wykonania, funkcjonalność, nieza-
wodność, trwałość i zgodność ze standardami regulującymi rynek. Klient otrzymuje produkt bardzo
dobry jakościowo w konkurencyjnej cenie. Długoletnie doświadczenie i regularne szkolenia sprawiają, iż
Pronar może poszczycić się sprawnym serwisem i pomocą techniczną. Dodatkowo firma zapewnia
100-proc. dostępność do części zamiennych, w których wyborze służy pomocą wykwalifikowany zespół
specjalistów.

Zygmunt Sęcerski, właściciel Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego HYDRO-MASZ Sęcerski Sp. J.

– Utrzymanie konkurencyjnej pozycji na rynku wiąże się zarówno z zaoferowaniem klientom jak najlep-
szego produktu w możliwie konkurencyjnej cenie, jak i z zapewnieniem możliwie najlepszej obsługi
posprzedażowej. Zwłaszcza to drugie ma fundamentalne znaczenie w przypadku sprzedaży ciągników
i maszyn rolniczych. Znane jest powiedzenie „Pierwszą maszynę sprzedaje handlowiec, drugą ser-
wisant”. Staramy się, aby płynący z niego morał miał zastosowanie w naszym przedsiębiorstwie,
i widzimy, że podążanie tą drogą ma sens. Nasi klienci wiedzą, że w każdej chwili użytkowania sprzętu
mogą liczyć na wsparcie serwisu czy działu części zamiennych. W przypadku produktów, które oferu-
jemy na zasadzie wyłączności w Polsce, tj. ciągniki TYM i Lindner, staramy się zapewnić zarówno
odpowiednią dostępność części zamiennych, jak i zadbać o ich przystępne ceny. Dbamy także
o nieustanne poprawianie kompetencji zatrudnionych w dziale serwisowym pracowników. Wymaga to
oczywiście ponoszenia stosunkowo wysokich nakładów, ale owocuje zadowoleniem klientów, co ma
niebagatelny wpływ na ich decyzje zakupowe.



Wozy asenizacyjne od 2.500 do 30.000 L

- Krótki czas napełniania oraz duża szerokość robocza
- Stabilna konstrukcja ramowa zapewnia możliwość rozbudowy

- Prosta i wygodna obsługa oraz wysoka niezawodność
- Dla każdego zadania odpowiednie rozwiązanie

- Szeroka gama wyposażenia dodatkowego

Rozsiewacze nawozów od 4 do 24 t

- Rozwiązanie oparte na licencji firmy z 50-letnim doświadczeniem
- Niska masa własna zapewniająca dużą ładowność

- Równomierne i wydajne rozsiewanie różnego rodzaju nawozów
- Dawkowanie od 36 kg/ha do 10 000 kg/ha

- Trwała konstrukcja dzięki specjalnej stali oraz powłoce plastikowej

Gwarantujemy 100% satysfakcji.

www.pomot.plpomot@pomot.pl



Jerzy Bojanowicz

Podczas uroczystego otwarcia Gieł-
dy Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wyższego przyznało 10 dyplomów
za szczególną promocję polskich wy-

nalazków za granicą. Otrzymały je Politech-
niki: Śląska, Częstochowska, Łódzka i Wro-
cławska, Wojskowa Akademia Techniczna,
prof. Zygmunt Kowalski z Wydziału Inżynierii
Technicznej Politechniki Krakowskiej, Prze-
mysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów, In-
stytut Włókiennictwa, Instytut Nafty i Gazu
oraz Przemysłowy Instytut Maszyn Rolni-
czych. MNiSW przyznało dyplomy także wy-
nalazcom, którzy w ubiegłym roku na mię-
dzynarodowych targach wynalazczości zdo-
byli złote medale z wyróżnieniem oraz wy-
różniło najmłodszych innowatorów.

A rok 2012 był pod względem tego ro-
dzaju promocji (obecność i wysoka ocena na
wystawach) rekordowy: po raz pierwszy wy-
nalazki znalazły się aż na 19 wystawach, na
których pokazano 704 innowacje. Zdobyły
one 454 medale, w tym 52 złote z wyróżnie-
niem i 3 Grand Prix.

Innowacyjny biznes
W 1901 roku Louis Lépine, prefekt pa-

ryskiej policji, w ramach licznych działań po-
budzających gospodarkę Francji w walce
z kryzysem, stworzył targi-konkurs nazwany
później Międzynarodowymi Targami Wy-
nalazczości Concours Lépine (honorowy
patronat nad imprezą organizowaną przez
Stowarzyszenie Francuskich Wynalazców
i Producentów sprawują obecnie prezydent
Francji i minister, prefekt Policji). W czasie swej
ponad 100-letniej działalności targi wypro-
mowały takie wynalazki jak: silnik dwusu-
wowy, turbinę cieplną, sztuczne serce, sztucz-
ne płuco (żelazne płuca), aparat do transfu-
zji krwi, inhalator do nosa pochłaniający kurz
i chroniący przed chorobami infekcyjnymi, la-
ryngoskop, szkła kontaktowe czy młynki do

kawy wynalezione przez… Peugeot’a w 1910
roku.

W tym roku targi, odbywające się w In-
ternational Exhibition Porte Centre de Ver-
sailles, miały 112. edycję. Znacznie młodsze
są Międzynarodowe Targi Pomysły, Wyna-
lazki, Nowe Produkty IENA organizowane w

Norymberdze po raz 65. i Międzynarodowe
Targi Wynalazczości, Badań Naukowych i No-
wych Technik Brussels Innova (znane też jako
Brussels Eureka) – organizowane po raz 62.
Ponad 20 edycji miały: Międzynarodowa Wy-
stawa Wynalazczości, Nowoczesnej Techni-
ki i Wyrobów w Genewie (41), Międzynaro-
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Polskie wynalazki na 
międzynarodowych targach
Opublikowany na stronie Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów
plan tegorocznych imprez otwiera XX Giełda Wynalazków nagrodzonych 
medalami na międzynarodowych wystawach innowacji w 2012 roku, zorganizowana 
w lutym w warszawskim Centrum Nauki Kopernik. A następnie jest wykaz 
26 międzynarodowych wystaw wynalazków, badań naukowych i nowych technologii,
targów innowacyjności i wynalazczości oraz pomysłów i nowych produktów, 
na których swoimi osiągnięciami mogą pochwalić się polscy naukowcy i konstruktorzy

POLSKIE WYNALAZKI NA ZAGRANICZNYCH WYSTAWACH

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



dowa Wystawa Wynalazków Inova w Za-
grzebiu (38), INPEX – największe targi wy-
nalazczości w USA organizowane co roku
w Centrum Kongresowym L. Lawrence w Pit-
tsburgu (28), Międzynarodowy Festiwal In-
nowacji, Wiedzy i Innowacyjności w Nowym
Sadzie (27) i Międzynarodowa Wystawa
Wynalazków ITEX w Kuala Lumpur (24).

To, że organizacja tego typu imprez, je-
śli nie intratnym, to jest prestiżowym bizne-
sem, świadczy fakt, iż w 2012 roku zadebiu-
towały Międzynarodowa Wystawa Wyna-
lazków Autorstwa Kobiet Wynalazczyń
KIWIE w Seulu i Międzynarodowa Wysta-
wa Inovasyon Turkiye w Istambule, a w tym
roku w Pradze po raz pierwszy odbyła się
Międzynarodowa Wystawa Wynalazków In-
vento.

Mała branża, ale skuteczna!
Promocja polskich wynalazków w kraju

i za granicą oraz ochrona praw autorskich wy-
nalazców i racjonalizatorów są jednym z głów-
nych statutowych zadań Stowarzyszenia
Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów
– pozarządowej organizacji twórczej o cha-
rakterze naukowo-technicznym, prowadzą-
cej działalność pożytku publicznego (non-pro-
fit). Jest dobrowolnym, społecznym zrze-
szeniem wynalazców oraz twórców innowa-
cji, projektów racjonalizatorskich i nowej
techniki, a także osób zaangażowanych w roz-
wój twórczości wynalazczej.

Od 1990 roku promocją polskich osią-
gnięć naukowo-technicznych w kraju i na are-
nie międzynarodowej zajmuje się katowicka
firma Eurobusiness-Haller. W tym samym
roku została oficjalnym przedstawicielem
Brussels Innova. Od 2001 roku firma promuje
wynalazki również na Concours Lépone we
Francji, a od 2010 roku jest przedstawicielem
targów INPEX. Jest też jednym z inicjatorów
i współorganizatorem Krajowych Targów
Wynalazczości INTARG (Katowice) oraz
wspomnianej Giełdy Wynalazków.

W 2008 roku powstała Agencja Promo-
cyjna Inventor Sp. z o.o., która również zaj-
muje się promocją wynalazków i nowych tech-
nologii. W swojej działalności korzysta z do-
świadczeń jej właścicieli i partnerów, którzy
wcześniej zajmowali się prezentacją pol-
skich innowacji na arenie międzynarodowej,
m.in. organizowaniem (od 1991 roku) pol-
skich stoisk na wystawach wynalazków
w Brukseli, Genewie, Norymberdze, Buda-
peszcie, Pittsburgu, Pekinie, Seulu i Casa-
blance.

Medale… i co dalej
– Polscy wynalazcy są bardzo dobrze po-

strzegani nie tylko w kraju, lecz także za gra-
nicą, ponieważ mają potężną wiedzę inter-
dyscyplinarną i świetne podstawy teoretycz-
ne. 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 do-
piero w fazie laboratoryjnej. Rzadko zdarza-
ją się tak obszerne i tak dobrze opracowane
rozwiązania, jakie są zasługą naszych twór-
ców – podkreślił Michał Szota, prezesa Sto-
warzyszenia Polskich Wynalazców i Racjo-
nalizatorów, w wywiadzie opublikowanym
w poprzednim numerze „Faktów”.

15 złotych, 6 srebrnych i 4 brązowe me-
dale oraz nagrody specjalne przyznało pol-
skim wynalazcom i naukowcom międzyna-
rodowe jury XVI Moskiewskiego Salonu
Wynalazków i Innowacyjnych Technologii
„Archimedes 2013”, na którym zaprezento-
wano ponad tysiąc wynalazków z 20 krajów
świata, a nagrody przyznano w 40 kategoriach
tematycznych. Polacy pokazali 25 wynalaz-
ków i innowacyjnych technologii: 12 opra-
cowanych w instytutach badawczych, 12 na
wyższych uczelniach i jedno w instytucie Pol-
skiej Akademii Nauk.

Podczas uroczystości wręczenia medali
i dyplomów w Instytucie Badawczym Dróg
i Mostów w Warszawie, jego szef, prof. Le-
szek Rafalski, powiedział: – Przyznane na-
grody są potwierdzeniem wysokiej jakości
przede wszystkim naszych inżynierów z róż-
nych ośrodków, instytutów badawczych,
Akademii Nauk i szkół wyższych. Okazuje się,
że w ostatnich latach, nieco silniejsze finan-
sowanie badań i wdrożeń sprawiło, że na fo-
rum międzynarodowym uzyskujemy coraz
więcej nagród. Są one potwierdzeniem tego,
że w Polsce mamy zdolnych pracowników
i takich, którzy potrafią przygotować swoje
wyniki badań do wdrożenia, co dawniej było
naszą nieco słabsza stroną.

Czy ten rok będzie znów rekordowy? Na
Concours Lépine Polacy pokazali 31 wyna-
lazków. Wszystkie jury nagrodziło, przy-
znając „naszym” 6 medali złotych, 11 srebr-
nych, 12 brązowych i 2 medale Stowarzy-
szenia Francuskich Wynalazców i Produ-
centów AIFF – organizatora targów. Z In-
ternational Innovation & Invention Expo
w Makau przywieźliśmy 5 złotych medali,
3 srebrne i jeden brązowy, z Pragi: 6 złotych,
6 srebrnych i 5 brązowych, z ITEX w Kuala
Lumpur: 16 złotych, w tym 2 z wyróżnieniem,
13 srebrnych i 5 brązowych (a jedno z pol-
skich rozwiązań – wybrane z ponad tysiąca
rozwiązań z 20 krajów – uznano za „Naj-
lepszy Wynalazek ITEX 2013” w kategorii za-
granicznej – „Rodzina modułowych pojaz-
dów specjalnych do rozpoznania i rozmi-
nowania dróg SHIBA” z Wojskowej Akade-
mii Technicznej), z MTE w Kuala Lumpur:
3 złote, 8 srebrnych, 6 brązowych, z „Gene-
va Inventions”: 6 złotych, w tym dwa z wy-
różnieniem, 8 srebrnych i 3 brązowe, a z Wy-
stawy Wynalazków i Innowacji FINEX w Te-
heranie: 15 złotych!

Nie zamierzam dezawuować dokonań
laureatów, ale zaskoczyło mnie nagrodzenie
srebrnym medalem ITEX zaproponowane-
go przez Politechnikę Krakowską „Sposobu
obróbki gnojowicy”. Z drugiej strony, nie ule-
gajmy magii liczb, bo np. „Nanokompozyty
składające się z nanorurek węglowych po-
krytych nanokryształami platyny” (Politech-
nika Śląska) otrzymały złote medale na wy-
stawach ITEX i FINEX.

Coraz mniej jest technologii przemysło-
wych, adresowanych do działających na ryn-
ku firm, natomiast rośnie liczba rozwiązań do-
tyczących nowych materiałów i urządzeń me-
dycznych (do terapii, profilaktyki i rehabili-
tacji). 

Wśród ubiegłorocznych laureatów prym
wiedzie prof. Leszek A. Dobrzański z Poli-
techniki Śląskiej, wybitny specjalista z dzie-
dziny inżynierii materiałowej i inżynierii po-
wierzchni oraz nanokompozytów, którego ze-
społy przedstawiły 10 wynalazków i wszyst-
kie zostały nagrodzone, niektóre wielokrot-
nie, np. proteza przełyku otrzymała 7 meda-
li i nagrody specjalne.

Najwyżej ocenionym polskim wynalaz-
kiem w 2012 roku były nowe peptydomime-
tyki redukujące efekty niepożądanego dzia-
łania doustnie podawanej morfiny – dzieło ze-
społu prof. Andrzeja Lipkowskiego z war-
szawskiego Instytutu Medycyny Doświad-
czalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego
PAN (największy Instytut Wydziału Nauk Me-
dycznych PAN i jedyny instytut Polskiej Aka-
demii Nauk prowadzący badania zarówno
w dziedzinie biologii medycznej, jak i medy-
cyny klinicznej). 

Polskie ekspozycje na targach „Archi-
medes” były współfinansowane z budżetu Mi-
nisterstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Uczestnicy zagranicznych targów, wystaw
i misji gospodarczych mogą liczyć na dofi-
nansowanie w ramach Regionalnych Pro-
gramów Operacyjnych, z Polskiej Agencji Roz-
woju Przedsiębiorczości, która jest instytucją
wdrażającą Program Operacyjny „Innowa-
cyjna Gospodarka”: Oś Priorytetowa VI – Pol-
ska gospodarka na rynku międzynarodowym,
Działanie 6.1 – Paszport do eksportu oraz
z Ministerstwa Gospodarki. Wystawcy mają
możliwość uzyskania dofinansowania za
udział w targach (w większości programów
refundacja 60 lub 50 proc. wszystkich kosz-
tów kwalifikowanych).

Chciałoby się, by nagrodzone wynalaz-
ki były na miarę wypromowanych na wspo-
mnianych Międzynarodowych Targach Wy-
nalazczości „Concours Lépine”. Przypo-
mniały mi się tytuły wiadomości prasowych
z sierpnia 2010 roku: „Polski kryształ, który
zmieni świat” i „Polski kryształ, który zmie-
ni wszystko”, Wyprzedzamy gigantów tech-
niki”. Chodziło o opłacalną metodę otrzy-
mywania odpowiednio dużych i czystych na-
nokryształów azotku galu (GaN), który sto-
sowany jest jako materiał półprzewodnikowy
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w optoelektronice, m.in. w laserach półprze-
wodnikowych. W Polsce technologię niebie-
skich laserów na azotku galu od 2001 roku
rozwija Instytut Wysokich Ciśnień PAN
w Warszawie. Niestety, w popularnych już od-
twarzaczach Blu-Ray napisu „Made in Po-
land” nie wypatrzymy! Zobaczymy co będzie
z „polskim” grafenem.

Nadzieja w młodych
Problemem nagradzanych innowacji jest

brak przełożenia na wdrożenia przemysłowe.
Droga od pomysłu do przemysłu wciąż jest
wybrukowana kocimi łbami. Nic dziwnego, że
w światowych rankingach innowacyjności pol-
skie firmy zajmują miejsce w drugiej „50”,
a z roku na rok jest wręcz coraz gorzej – w Eu-
ropie podobno wyprzedziła nas już nawet Ru-
munia!

Przywożone z licznych wystaw medale
i dyplomy ładnie prezentują się w gabinecie
prezesa/dyrektora. Niestety, wciąż nie ozna-
czają sukcesu gospodarczego, lecz tylko
możliwości. Dlatego w czasie inauguracji XX
Giełdy Wynalazków podsekretarz stanu re-
sortu nauki prof. Jacek Guliński zaznaczył, że
tworzenie wynalazków to nie tylko realizo-
wanie pasji - wynalazki powinny się przeku-
wać na rozwiązania praktyczne.

Mam jednak nadzieję, że to się zmieni za
sprawą naprawdę młodych entuzjastów in-
nowacyjności, takich jak uczniowie Zespołu
Szkół Nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego
w Jastrzębiu-Zdroju, którzy – wspólnie z miej-
scowym Centrum Kształcenia Praktycznego
– na paryskich targach pokazali ESKONzO,
czyli Elektroniczny System Komunikacji
Osób Niepełnosprawnych z Otoczeniem,

który zdobył złoty medal w Kategorii Młody
Wynalazca, brązowy medal Francuskiego
Towarzystwa Medycznego i medal Delega-
tury Ministerstwa Spraw Zagranicznych ds.
Przedsiębiorczości w Unii Europejskiej.
A wcześniej ESKONzO otrzymało srebrny
medal targów „Archimedes”, na których do-
ceniono też inne prace laureatów Konkursu
Akademii Młodego Wynalazcy: „Pompę tle-
nową” (brązowy medal) i „Lampę przeciw-
mgielną” (srebrny medal) Karola Kowalczuka
oraz „Samobieżny odkurzacz do liści” (brą-
zowy medal) Bartosza Walentyna. A wśród
prezentowanych na Giełdzie rozwiązań zna-
lazła się też nagrodzona złotym medalem
w Brukseli bezpieczna laska dla niewidomych
– Safe-Step, dzieło absolwentów Techni-
kum Elektronicznego w Połańcu. Te medale
dobrze rokują na przyszłość. �
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Międzynarodowe Targi Wynalazczości Concours Lépine

Złoty i Brązowy Medal to kolejne wy-
różnienia w sporym dorobku firmy po-
siadającej blisko 40-letnie doświadczenie
w branży.

– Cieszę się, że tak licznie nagradzane są
nasze nowoczesne technologie. Nagrody te
potwierdzają z jednej strony wysoki poziom
innowacyjności oferty, z drugiej zaś gwaran-
tują uznanie w oczach ekspertów i kontra-
hentów, którzy chcą kupować produkty naj-
wyższej jakości. Otrzymywane wyróżnienia
i zadowolenie klientów pokazują, że takie wła-
śnie produkty posiadamy.

Stale pracują państwo nad rozbudową
portfela innowacji produktowych, w którym
obecnie znajduje się ponad 500 gatunków
i 9 tys. formatów. To imponujące liczby.

– Rozpoznajemy potrzeby klientów oraz
dostosowujemy się do nich. Dział badawczo-
-rozwojowy skupiający wyspecjalizowaną
kadrę nieustannie pracuje nad nowymi roz-
wiązaniami. Połączenie doświadczenia z do-

brze wyposażonym zapleczem umożliwia
nam konkurowanie na tym specyficznym
i trudnym rynku.

Jak przedstawiają się najbliższe plany?
– Zamierzamy w dalszym ciągu realizo-

wać inwestycje rozwojowe współfinansowa-
ne z funduszy UE, które przyczynią się do po-
szerzania rynków zbytu.

Rozmawiał Tomasz Rekowski

www.ropczyce.com.pl

Czwarty ARCHIMEDES dla Zakładów Magnezytowych ROPCZYCE SA

Podczas wystawy ARCHIMEDES 2013 odbywającej się w dniach 2–5 kwietnia
2013 roku w Moskwie, producent materiałów ogniotrwałych z Ropczyc (woj. pod-
karpackie) otrzymał dwie nagrody: Złoty Medal za produkt „Króciec i gardziel
urządzenia do próżniowego odgazowania stali RH jako jeden złożony wielkogabary-
towy element wyłożenia ogniotrwałego” oraz Brązowy Medal za rozwiązanie: „Nowa
konstrukcja zbrojnych, wielkogabarytowych elementów filara monolitycznego Pieca
Maerza”.

Doceniona innowacyjność
O nagrodzie, innowacjach produktowych oraz planach rozwojowych 
rozmawiamy z prezesem zarządu ZMR SA Józefem Siwcem

Wyróżnione produkty

Fot. EUROBUSINESS–HALLER (3)





Co stanowi sedno bieżącej współpracy
międzynarodowej MON i jakie zadania na
kolejne lata stawiają przed nami zobowią-
zania wynikające z członkostwa w NATO
oraz partnerstwo w ramach Sojuszu?

– Obecnie jednym z kluczowych wyzwań,
stojących zarówno przed Sojuszem, jak
i przed Polską, jest proces wycofania wojsk
międzynarodowych z Afganistanu oraz przy-
szłość tego kraju po 2014 roku. W Afgani-
stanie, który nadal ma otrzymywać pomoc
finansową ze strony społeczności między-
narodowej, pozostaną zachodni doradcy i in-

struktorzy. Sytuacja będzie zatem wciąż
monitorowana.

Wraz z innymi członkami NATO poszu-
kujemy rozwiązań i sposobów reakcji na nowe
zagrożenia. Największym wyzwaniem pozo-
staje walka z terroryzmem, coraz częściej to-
cząca się w obszarach związanych z bezpie-
czeństwem energetycznym i cybernetycz-
nym. Skalę tego typu zagrożeń pokazują sta-
tystyki, z których wynika, że tylko w 2012 roku
Sojusz miał do czynienia z ponad 2,5 tys. ata-
ków cybernetycznych. Są one coraz częstsze,
coraz bardziej złożone i niebezpieczne. Na-

stępują bez ostrzeżenia, z każdego miejsca na
świecie i mogą mieć bardzo destrukcyjne,
wręcz nieprzewidywalne, konsekwencje. Dla-
tego zgodnie z ostatnimi ustaleniami, do je-
sieni NATO powinno osiągnąć pełną zdolność
operacyjną do obrony przed atakami na
swoje sieci cybernetyczne. Powstaną także ze-
społy szybkiego reagowania na wypadek
ataku cybernetycznego.

Polska dostrzega również znaczenie So-
juszu jako ważnego forum dialogu i konsul-
tacji w stosunkach transatlantyckich, w ra-
mach „Partnerstwa dla Pokoju”. Szczególną
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Proces modernizacji armii
będzie kontynuowany
Opracowując Program Rozwoju Sił Zbrojnych RP, uwzględniliśmy oczywiście 
ewentualną konieczność ograniczenia wydatków zaplanowanych na programy
obronne, dlatego też mamy przygotowane plany wariantowe. Zaakceptujemy 
rządowe propozycje nawet znaczących redukcji, pod warunkiem, że nie dotkną 
one zakupów najnowocześniejszego uzbrojenia i sprzętu, które podnoszą zdolności
bojowe jednostek. Nie wycofamy się też z już podpisanych umów 
– mówi Tomasz Siemoniak, minister obrony narodowej
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wagę przywiązujemy do rozwijania relacji
z Ukrainą i Gruzją. Polska wpiera aspiracje
euroatlantyckie Kijowa i Tbilisi. Udziela im
poparcia politycznego, a także wspiera prak-
tycznie, np. logistycznie, przeprowadzaną
w tych państwach reformę sektorów bezpie-
czeństwa i obrony, niezbędną z punktu wi-
dzenia określonych standardów NATO.

Członkostwo w NATO pozostaje głów-
nym filarem polskiej polityki bezpieczeń-
stwa i gwarancją bezpieczeństwa naszego kra-
ju, ale bierzemy również aktywny udział w pra-
cach służących rozwojowi wojskowych zdol-
ności reagowania kryzysowego Unii Euro-
pejskiej. Aktywnie angażujemy się w tworze-
nie Grup Bojowych − jednostek szybkiego re-
agowania, umożliwiających państwom człon-
kowskim Unii wspólne podejmowanie na-
tychmiastowych działań w sytuacjach kry-
zysowych. Właśnie zakończył się półroczny
dyżur Weimarskiej Grupy Bojowej tworzonej
przez siły Polski, Francji i Niemiec; pełniliśmy
podczas niego rolę państwa wiodącego, a pol-
ski generał dowodził całością.

W jakim stopniu kondycja sił zbrojnych
i możliwości obronne kraju zależą od po-
tencjału naukowego? Jak polska nauka wy-
pada w tym obszarze i na ile współpracę śro-
dowiska badawczego z przemysłem obron-
nym można uznać za przykładną? 

– Rozwiązania tworzone przez polskich
naukowców na poziomie laboratoryjnym są
na światowym poziomie, o czym świadczą
efekty badań naukowych realizowanych przez
nich we współpracy międzynarodowej w ra-
mach Europejskiej Agencji Obrony. Obser-
wujemy jednak bardzo małą aktywność pod-
miotów gospodarczych we współfinanso-
waniu badań naukowych oraz niewielki od-
setek naukowców zatrudnionych w przemy-
śle. Jest to związane z wysokim ryzykiem in-
westycyjnym, jakie niesie ze sobą realizacja ba-
dań naukowych i późniejsza możliwość ko-
mercjalizacji ich wyników. Dlatego prioryte-
towe znaczenie dla MON będzie miała roz-
budowana współpraca z polskim przemysłem
obronnym i związanym z nim potencjałem na-
ukowo-badawczym oraz jeszcze aktywniejszy
ich udział w międzynarodowych progra-
mach badawczych.

W tym celu wspieramy wszelkie działa-
nia umożliwiające zacieśnienie współpracy na-
uki z przemysłem. Dobrym przykładem takiej
współpracy może być projekt badawczy, któ-
ry zwyciężył w konkursie na najlepszą pracę
naukową i badawczą z obszaru obronności,
pn. „Aplikacje wojskowe mikro, ultra i na-
nokrystalicznych stopów NI3AL – demon-
strator technologii w postaci termoaktywnych
elementów układu oczyszczania powietrza z
substancji toksycznych”. Zaprezentowany
przez zespół badawczy Wojskowej Akademii
Technicznej i Przedsiębiorstwa Sprzętu
Ochronnego MASKPOL SA system oczysz-
czania powietrza z niebezpiecznych związków
chemicznych i biologicznych, w odróżnieniu

od układów filtrujących, niszczy toksyny wy-
soką temperaturą, eliminując także problem
magazynowania i unieszkodliwiania zużytych
filtrów. Można go stosować w wozach bo-
jowych, schronach i szpitalach – zarówno po-
lowych, jak i cywilnych, a także w archiwach.

Kolejnym przykładem jest zacieśniająca
się od dwóch lat współpraca MON z Naro-
dowym Centrum Badań i Rozwoju. Organi-
zując konkursy na projekty badawcze w ob-
szarze obronności i bezpieczeństwa, wyma-
gamy, aby były one realizowane przez kon-
sorcja naukowo-przemysłowe, z podmio-
tem przemysłowym jako liderem. Zapewnia
to najbardziej kompleksową realizację potrzeb
MON, właściwy poziom naukowy rozwiązań,
ich transfer do przemysłu i w efekcie powstanie
gotowego wyrobu dla Sił Zbrojnych.

Czy rząd dostatecznie wspiera projekty
badawcze realizowane na rzecz wzmocnie-
nia potencjału i efektywności sił zbrojnych?
Jakie narzędzia wsparcia i nakłady służą po-
prawie jakości i komercjalizacji innowacyj-
nych rozwiązań w zakresie obronności i bez-
pieczeństwa państwa?

– Rząd przywiązuje dużą wagę do badań
naukowych prowadzonych na potrzeby bez-
pieczeństwa i obronności państwa. Rada
Ministrów przyjęła w sierpniu 2011 roku Kra-
jowy Program Badań, w którym obszar bez-
pieczeństwa i obronności państwa ujęty zo-
stał jako jeden z siedmiu priorytetowych kie-
runków badań naukowych i prac rozwojo-
wych.

W efekcie przyjęcia tego programu oraz
reformy prowadzonej pn. „Budujemy na
wiedzy – reforma nauki dla rozwoju Polski”,
w 2011 roku zaczął funkcjonować nowy sys-
tem ustanawiania i realizacji badań nauko-

wych i prac rozwojowych z obszaru bezpie-
czeństwa i obronności państwa. Dzięki nie-
mu możliwe stało się uzgadnianie tematów
badań naukowych i dostosowywanie ich do
potrzeb Sił Zbrojnych RP, a zarazem wzro-
sła rola przedstawicieli MON i sektora
obronnego w Komitecie Sterującym NCBR
do spraw badań naukowych i prac rozwojo-
wych w obszarze bezpieczeństwa i obronności
państwa. Jednocześnie przedstawiciele resortu
zaczęli brać udział w opiniowaniu wniosków
konkursowych, nadzorowaniu i odbieraniu
wyników badań naukowych realizowanych

przez NCBR. Co więcej, uzyskaliśmy moż-
liwość dysponowania tymi wynikami i spra-
wowania kontroli nad prawami własności
przemysłowej i autorskimi prawami mająt-
kowymi do wyrobów powstających w wyni-
ku realizacji badań naukowych i prac roz-
wojowych finansowanych przez NCBR.

Warto podkreślić, że Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju, które posiada ustawowe
mechanizmy ustanawiania, realizacji oraz
wsparcia komercjalizacji wyników programów
b+r, przeznacza rocznie ponad 300 mln zł na
realizację badań naukowych i prac rozwojo-
wych z obszaru bezpieczeństwa i obronno-
ści państwa, z czego ponad połowa jest
przekazywana przez MON. W kolejnych la-
tach planujemy systematyczne zwiększanie tej
kwoty.

Biorąc pod uwagę to wszystko, myślę, że
można stwierdzić, iż rząd wspiera projekty ba-
dawcze realizowane na rzecz obronności
i bezpieczeństwa na miarę aktualnych moż-
liwości budżetu państwa.

Jakie inwestycje i działania są realizo-
wane i w dalszym stopniu niezbędne do pod-
jęcia w ramach założeń oraz aktualizowanych
na bieżąco potrzeb modernizacji armii?

– Zgodnie z zapowiedzianą przez pre-
miera nowelizacją budżetu państwa, tego-
roczny budżet MON ma zostać zmniejszo-
ny o około 3,3 mld zł. Cięcia mają dotyczyć
bieżących wydatków materiałowych i inwe-
stycyjnych, np. budowlanych, a nie płac,
emerytur i wydatków na sprzęt i uzbrojenie.
Wiadomo również, że redukcje ominą nakłady
przewidziane na reformę systemu dowo-
dzenia i zapewnienie gotowości bojowej, a tak-
że, że w ich następstwie nie ucierpi moder-
nizacja techniczna; wszak jest ona elementem

pobudzającym gospodarkę, jeśli środki na nią
przeznaczone wydawane są w krajowych
przedsiębiorstwach.

Pragnę to wyraźnie podkreślić: proces
modernizacji armii będzie kontynuowany.
Umowy, które zostały już zawarte, będą re-
alizowane zgodnie z harmonogramami prze-
widzianymi dla poszczególnych programów.
W ramach zainicjowanego niedawno Pro-
gramu rozwoju Sił Zbrojnych RP w latach
2013–2022 resort zaplanował przeprowa-
dzenie kilku dużych przetargów na zakup
m.in. systemów obrony powietrznej, okrętów
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Największym wyzwaniem pozostaje walka 
z terroryzmem, coraz częściej tocząca się 
w obszarach związanych z bezpieczeństwem 
energetycznym i cybernetycznym. Skalę tego typu
zagrożeń pokazują statystyki, z których wynika, że
tylko w 2012 roku Sojusz miał do czynienia z ponad
2,5 tys. ataków cybernetycznych. Są one coraz
częstsze, coraz bardziej złożone i niebezpieczne
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dla Marynarki Wojennej i śmigłowców. Te pro-
gramy będą chronione, oszczędności bę-
dziemy więc szukać gdzie indziej; zamierza-
my przy tym skorzystać z przygotowanych na
wszelki wypadek wariantowych planów wy-
datków na cele obronne.

Niedawno powołał pan Narodowe Cen-
trum Kryptologii. Czy decyzję tę można trak-
tować jako przykład dobrej współpracy w ob-
rębie cywilnego i naukowego środowiska na-
ukowego, a zarazem zapowiedź jej dalszego
zacieśniania oraz kolejnych obszarów, gdzie
kooperacja naukowa może przynieść prak-
tyczne rezultaty?

– Polska ma, jak wiadomo, bardzo zna-
czące osiągnięcia w dziedzinie kryptologii;
wszak to polscy kryptolodzy rozszyfrowali
kody Enigmy, ale z ubolewaniem muszę
stwierdzić, że dziś potencjał naukowców i in-
żynierów z WAT-u, politechnik i innych
instytucji zajmujących się teleinformatyką
i łącznością nie jest w pełni wykorzystywany.
Każdy kraj dąży do tego, by mieć własną tech-
nologię, która byłaby nie do rozszyfrowania
przez inne państwa. Kryptologia na bieżąco
musi odpowiadać wymogom postępu tech-
nologicznego i informatyzacji oraz sprostać
pojawiającym się coraz to nowym zagroże-
niom w cyberprzestrzeni. Polskie tajemnice,
zwłaszcza wojskowe, są zabezpieczone.
Nadal jednak brakuje nowoczesnych i spój-
nych systemów, które byłyby w pełni pod kon-
trolą państwa. Dlatego powołałem Narodo-
we Centrum Kryptologii. Jednym z zadań
NCK będzie konsolidacja kompetencji i za-
sobów resortu w tej dziedzinie, czyli prze-
prowadzenie inwentaryzacji i uporządko-
wanie dotychczasowego stanu posiadania.
Chcemy również, aby w Centrum prowa-
dzone były badania w zakresie narodowej
technologii kryptologicznej, aby były budo-
wane nowe narzędzia i urządzenia krypto-
graficzne, służące do przetwarzania informacji
niejawnych. Do tego potrzebna jest wiedza fa-
chowców, zarówno żołnierzy, jak i naukow-
ców cywilnych. Myślę, że Centrum będzie
takim miejsce, gdzie naukowcy, pasjonaci
i znawcy tej bardzo szczególnej dziedziny znaj-
dą wspólny język; bez względu na to, czy no-
szą mundur, czy też nie.

Na ile sprzęt z misji w Afganistanie, prze-
transportowany do kraju po wycofaniu
wojsk, przysłuży się polskiej armii i jak zo-
stanie wykorzystany? 

– W lipcu rozpoczął się zasadniczy etap
transportu wyposażenia PKW do kraju. Całe
mienie naszego kontyngentu zostanie zago-
spodarowane, ale nie wszystko, czym dys-
ponowali nasi żołnierze, powróci do kraju.
Z uwagi na koszty transportu części wypo-
sażenia nie będzie się opłacało przewozić do
Polski.

Priorytetem jest dla nas uzbrojenie i sprzęt
nowoczesny ważny dla obronności kraju. Ten
sprzęt zostanie wyekspediowany przy wyko-
rzystaniu zarówno naszych własnych, jak i so-

juszniczych środków transportu. Po powro-
cie do kraju zostanie on gruntownie spraw-
dzony, jeśli będzie taka potrzeba – wyre-
montowany, a następnie, po przywróceniu mu
pełnej zdolności bojowej, przekazany do
jednostek wojskowych. Decyzje co do tego,
gdzie on konkretnie trafi, podejmą gestorzy
sprzętu.

Sprzęt kwaterunkowy i sportowy, a tak-
że wszystko to, czego przewozić do kraju się
nie opłaca, bo koszty transportu byłyby wyż-
sze niż jego wartość, zostanie przekazane na
cele humanitarne za pośrednictwem afgań-
skich organizacji charytatywnych.

No i ostatnia część wyposażenia, czyli to
wyposażenie, którego nie opłaca się trans-
portować do kraju, a jednocześnie nie nada-
je się ono do przekazania na cele humanitarne.
Na mocy porozumienia z sojusznikami pod-
damy je utylizacji. Zależy nam na tym, aby
w Afganistanie nie pozostało po nas nic, co
mogłoby zagrażać tamtejszemu środowisku
naturalnemu.

Pragnę podkreślić, że całe mienie kon-
tyngentu zostało dokładnie skatalogowane
i podzielone na poszczególne grupy, z prze-

znaczeniem do powrotu, przekazania i uty-
lizacji. Proces ten ciągle trwa, ale przebiega
bez zakłóceń i jest realizowany zgodnie z przy-
jętym harmonogramem, a nadzór nad całą
operacją sprawuje Dowództwo Operacyjne
Sił Zbrojnych.

Czy priorytety bezpieczeństwa narodo-
wego pokrywają się z potrzebami systemu
edukacji i co stanowi podstawę, aby kształ-
cić solidnie przygotowane kadry, zarówno
w sferze sił zbrojnych, jak i środowiska na-
uki, które będzie odpowiednim partnerem
w działaniach na rzecz rozwoju armii? 

– Trudno zgodzić się z tezą zawartą
w pierwszej części pytania, iż priorytety bez-
pieczeństwa narodowego powinny być kon-
sekwencją potrzeb systemu edukacji. Bez-
pieczeństwo narodowe, rozumiane jako zdol-
ność państwa i jego społeczeństwa do za-
pewnienia warunków jego istnienia i rozwo-
ju, jest pojęciem dalece wykraczającym poza
ramy systemu edukacji. Biorąc pod uwagę
usługowy charakter sfery edukacyjnej, nale-
żałoby raczej zastanowić się, czy system

edukacji jest dostosowany do potrzeb bez-
pieczeństwa narodowego.

Oferta, tak dydaktyczna, jak i badawcza,
wyższego szkolnictwa wojskowego, tj. ele-
mentu systemu edukacji nadzorowanego
przez Ministerstwo Obrony Narodowej, jest
odpowiedzią na potrzeby bezpieczeństwa
narodowego i gospodarki narodowej. Uczel-
nie wojskowe stanowią zaplecze dydaktycz-
ne i naukowo-badawcze dla tych obszarów
funkcjonowania państwa, kształcąc i szkoląc
kadry czynne zawodowo w wojsku, przemy-
śle obronnym i sektorze administracji pu-
blicznej oraz prowadząc badania naukowe
wynikające z potrzeb SZ RP dotyczących po-
zyskiwania kolejnych zdolności obronnych
oraz ze zobowiązań międzynarodowych Pol-
ski związanych z uczestnictwem w NATO
i Unii Europejskiej.

Dowodem niech będzie to, że 16 spo-
śród 29 kierunków studiów prowadzonych
w uczelniach wojskowych to kierunki z ob-
szaru nauk technicznych i ścisłych, pożąda-
nych z punktu widzenia potrzeb rozwoju go-
spodarki narodowej, a kolejne 5, jak bezpie-
czeństwo narodowe, bezpieczeństwo we-

wnętrzne, obronność, ekonomika obronno-
ści oraz zarządzanie i dowodzenie, to kierunki
specjalizowane bezpośrednio pod kątem
kształcenia kadr na potrzeby systemu bez-
pieczeństwa państwa.

Natomiast niekwestionowanym liderem
w zakresie działalności badawczej na rzecz
bezpieczeństwa narodowego jest WAT. To
w tej uczelni prowadzonych jest najwięcej
w skali kraju międzynarodowych projektów
badawczych we współpracy z EDA oraz
NATO STO. Uczelnia ta odnotowuje także
najwyższy w skali kraju wskaźnik efektywności
naukowej, będący miarą aktywności i sku-
teczności uczelni na polu naukowym. W roku
2011 wartość tego wskaźnika dla WAT wy-
niosła ponad 142 tys. zł.

Jeśli natomiast chodzi o podstawy kształ-
cenia solidnie przygotowanych kadr na po-
trzeby zarówno sił zbrojnych, jak i środowi-
ska nauki działającego na rzecz rozwoju ar-
mii wydaje się, że odpowiedź jest banalnie pro-
sta – wystarczy mieć do dyspozycji odpo-
wiednio liczną grupę dobrych maturzystów
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Organizując konkursy na projekty badawcze 
w obszarze obronności i bezpieczeństwa,
wymagamy, aby były one realizowane przez 
konsorcja naukowo-przemysłowe, z podmiotem
przemysłowym jako liderem. Zapewnia to 
najbardziej kompleksową realizację potrzeb 
MON, właściwy poziom naukowy rozwiązań, 
ich transfer do przemysłu i w efekcie powstanie 
gotowego wyrobu dla Sił Zbrojnych
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oraz dobrą uczelnię, w której ukończą oni stu-
dia dostosowane do potrzeb systemu bez-
pieczeństwa narodowego. W praktyce jednak
spełnienie tych warunków jest trudne i wy-
maga wielu dziesięcioleci starań oraz znacz-
nych nakładów finansowych. W przypadku
kształcenia kandydatów na oficerów warun-
ki te wydają się spełnione. Studia wojskowe
przeżywają w ostatnich latach prawdziwe ob-
lężenie. Liczba kandydatów w roku akade-
mickim 2012/2013 wahała się od 6,5 do po-
nad 16 kandydatów na jedno miejsce. Po-
dobnym zainteresowaniem cieszą się studia
rozpoczynające się w bieżącym roku. Taka sy-
tuacja, w połączeniu z efektywnym system se-
lekcji, stanowi gwarancję rekrutacji osób
najlepszych pod względem wiedzy kierun-
kowej, sprawności fizycznej i znajomości ję-
zyka angielskiego, a także najbardziej zmo-
tywowanych do służby w SZ RP.

Nasze uczelnie wojskowe są dobrze przy-
gotowane do kształcenia oficerów profesjo-
nalistów. Dysponują świetną kadrą dydak-
tyczną o dużym doświadczeniu i wysokich
kwalifikacjach, a także rozbudowaną infra-
strukturą dydaktyczną i socjalną. Prawie 65
proc. spośród około 700 nauczycieli akade-
mickich zatrudnionych w uczelniach woj-
skowych to osoby posiadające stopień na-
ukowy co najmniej doktora, a infrastruktura
uczelni to dziesiątki sal wykładowych, no-
woczesnych laboratoriów i pracowni w zna-
czącej części wyposażonych w urządzenia do
szkolenia symulacyjnego, obiekty sportowe
oraz tereny o charakterze poligonowym.

Zorientowanie na zaspokojenie potrzeb
SZ RP znajduje także odzwierciedlenie w pro-
gramach kształcenia studiów wojskowych.
Podlegają one corocznym uzgodnieniom
z dowódcami i szefami resortowych jednostek
organizacyjnych, właściwymi do modelo-
wania przebiegu służby żołnierzy w po-
szczególnych korpusach osobowych. Taki me-
chanizm weryfikacji wpisuje się w aktualne eu-
ropejskie trendy w zakresie powiązania efek-
tów kształcenia z oczekiwaniami pracodaw-
ców, a w konsekwencji zapewnia zgodność
profilu kształcenia z potrzebami podsystemu
militarnego systemu bezpieczeństwa naro-
dowego.

Na jakie cele MON przeznacza obecnie
największe nakłady i jakie obszary będą klu-
czowe w planowaniu budżetu w najbliższej
przyszłości, biorąc pod uwagę cele strate-
giczne i bieżące potrzeby służb wojskowych
oraz potencjał obszarów, które wymagają roz-
winięcia? 

– Zgodnie z przyjętym Programem Roz-
woju Sił Zbrojnych RP w latach 2013–2022,
wydatki obronne w latach 2013–2016 zapla-
nowano na poziomie 135,5 mld zł, w tym wy-
datki na modernizację techniczną miały wy-
nieść 37,8 mld zł, co stanowi około 28 proc.
całości budżetu. Natomiast w latach
2017–2022 na wydatki obronne zamierzano
przeznaczyć około 273 mld zł, w tym 102 mld

zł na modernizację techniczną, co oznacza-
łoby niemal 10-procentowy wzrost wydatków
na nowoczesną technikę do bardzo dobrego
wskaźnika 37,3 proc. całego budżetu.

Jak wiadomo, w związku z koniecznością
poczynienia oszczędności w budżecie pań-
stwa obecnie przyglądamy się uważnie na-
szemu budżetowi i analizujemy go pod ką-
tem ewentualnych cięć. Mamy przygotowa-
ne różne „oszczędnościowe” scenariusze.
Jedno jest pewne: cięcia, które musimy prze-
prowadzić, na pewno nie dotkną żołnierzy
i pracowników wojska. Resort będzie również
chronił rozpoczęty niedawno proces mo-
dernizacji armii.

Mimo że nie ma jeszcze ostatecznych de-
cyzji w sprawie zmian w wydatkach, wiado-
mo, że nie mogą one wpłynąć na obniżenie
gotowości bojowej i bezpieczeństwa żołnie-
rzy. Dlatego oszczędności nie będą dotyczyć
kontyngentów wojskowych w Afganistanie
i Kosowie. Tam żołnierzom nie może nicze-
go brakować.

Będziemy także chronić proces moder-
nizacji wojska. Opracowując Program Roz-
woju Sił Zbrojnych RP, uwzględniliśmy oczy-

wiście ewentualną konieczność ograniczenia
wydatków zaplanowanych na programy
obronne, dlatego też mamy przygotowane
plany wariantowe. Zaakceptujemy rządowe
propozycje nawet znaczących redukcji, pod
warunkiem że nie dotkną one zakupów naj-
nowocześniejszego uzbrojenia i sprzętu, któ-
re podnoszą zdolności bojowe jednostek. Nie
wycofamy się też z już podpisanych umów.

Reasumując: resort będzie szukał
oszczędności m.in. na poziomie negocjacji ce-
nowych podczas zakupów uzbrojenia. Prze-
prowadzony też zostanie przegląd inwesty-
cji budowlanych, wydatków związanych z za-
opatrzeniem biurowym czy logistycznym.
Dodatkowo zmniejszenie wydatków będzie
możliwe dzięki wycofywaniu sił i zaplecza
z misji ISAF oraz przekształcaniu operacji
w Afganistanie w misję szkoleniową, z per-
spektywą zakończenia tam działań Sojuszu
pod koniec 2014 roku. Jednocześnie prefe-
rowane będą prorozwojowe zamówienia
w polskim przemyśle obronnym, takie jak nie-

dawno podpisana z fińską Patrią umowa na
produkcję w Siemianowicach Śląskich trans-
porterów Rosomak.

W ostatnich latach systematycznie wzra-
sta liczba kandydatów ubiegających się
o miejsce na uczelniach wojskowych. Z cze-
go wynika rosnąca popularność studiów woj-
skowych i czy służy ona założeniom i po-
trzebom kształcenia wojskowych? Czy coraz
wyższej liczbie cywilnych chętnych konku-
rujących o indeks odpowiada rosnący poziom
edukacji i solidne przygotowanie na potrzeby
sił zbrojnych? 

– Uczelnie wojskowe są głównym miej-
scem kształcenia przyszłych kadr oficerskich
SZ RP. Kształcenie kandydatów na oficerów
młodszych odbywa się na 12 kierunkach stu-
diów w czterech uczelniach, tj. WAT, AMW,
WSO WL i WSO SP. Natomiast Akademia
Obrony Narodowej pełni funkcję wiodącego
ośrodka doskonalenia zawodowego oficerów,
w tym zwłaszcza oficerów starszych i gene-
rałów.

Wysoką pozycję uczelni wojskowych
wśród absolwentów szkół ponadgimnazjal-
nych potwierdzają wyniki ubiegłorocznej i te-

gorocznej rekrutacji na studia wojskowe.
Mimo niżu demograficznego i dużej konku-
rencji w obszarze szkolnictwa wyższego,
chęć studiowania na studiach wojskowych nie-
zmiennie wykazuje blisko dziesięciokrotnie
więcej osób niż przewiduje to liczba miejsc.

Resort obrony narodowej monitoruje
motywy wyboru studiów wojskowych, an-
kietując podchorążych lub prowadząc pro-
fesjonalne badania społeczne. Badania nt.
oceny przygotowania zawodowego żołnierzy
WP prowadzone w ubiegłym roku przez
Wojskowe Biuro Badań Społecznych, na
grupie ponad 600 absolwentów studiów
wojskowych i studium oficerskiego z roku
2012 pokazały, że absolwenci kierowali się za-
równo motywami pragmatycznymi, tzn.
możliwością zdobycia konkretnego zawodu
dającego perspektywy na stabilizację życio-
wą i rozwój kwalifikacji, jak i brali pod uwa-
gę zalety studiowania w uczelni wojskowej. 

Rozmawiała Magdalena Szczygielska
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Co daje firmie EADS PZL wieloletnie
doświadczenie PZL Warszawa-Okęcie w bran-
ży lotniczej i pozycja pioniera na krajowym
rynku?

– Firma PZL Warszawa-Okęcie projek-
towała i produkowała samoloty już wtedy, kie-
dy ja się urodziłem. To dzięki doświadczeniu
licznych pokoleń pasjonatów lotnictwa two-
rzy się taka tradycja, która już sama w sobie
jest korzyścią. Na przykład, baza mechaników
serwisowych dla samolotu C295 powstała
w oparciu o mechaników serwisujących jed-
nostki lotnictwa lekkiego, którzy po szkoleniu
zajęli się dwusilnikowymi samolotami trans-
portu wojskowego. Oprócz doświadczenia
staramy się pozyskać produkty i projekty, któ-
re po modernizacji będzie można ponownie
wprowadzić na rynek.

Co oznaczał dla polskiej firmy z trady-
cjami wykup przez hiszpańską markę EADS
CASA i jak wydarzenie to rzutuje na dzia-
łalność firmy oraz jej obecność na forum mię-
dzynarodowym?

– EADS PZL – od chwili wykupu – na-
leży do EADS, największej grupy sektora lot-
niczego i obronnego na świecie. Spółką po-
siadającą większość akcji jest EADS CASA,
która to nazwa jest nazwą prawną Airbus Mi-
litary w Hiszpanii, a ta z kolei jest organiza-
cją konsolidującą naszą działalność. Zobo-
wiązania podjęte wobec Ministerstwa Go-
spodarki w ramach programu offsetowego bę-
dącego konsekwencją sprzedaży samolotów
C295M Ministerstwu Obrony Narodowej,
a także stałe zaangażowanie EADS CASA
w działalność swojej podległej spółki, przy-
czyniły się przez te dziesięć lat do ciągłego roz-
woju firmy, która w wyniku tych działań w dru-
giej połowie 2013 roku osiągnęła stabilizację
strategicznych linii biznesowych oraz pełną
stabilność finansową.

Jakie są główne osiągnięcia EADS PZL
i z czym wiążą się dalsze plany rozwojowe?

– EADS PZL opiera się na czterech li-
niach biznesowych, którymi są: programy lot-
nicze, struktury lotnicze, Centrum Serwiso-
we C295 oraz usługi lotnicze. W ramach każ-
dego z tych programów możemy mówić
o głównych osiągnięciach, takich jak np.
modernizacja samolotu PZL-130 Orlik z mo-

delu TC-I do modelu TC-II Garmin, a tak-
że terminowa dostawa 16 zamówionych eg-
zemplarzy, z których ostatni dostarczymy
w tym miesiącu. Ponadto wzrost wielkości
przychodów spowodowany jest podpisa-
niem umów na nowe pakiety prac, a także ca-
łościowe zarządzanie łańcuchem dostaw
struktur lotniczych, będących największym do-
stawcą dla C295 oraz – po raz pierwszy – bez-
pośrednim dostawcą dla Airbus i Premium
Aerotec. Jednym z projektów, z których je-
steśmy szczególnie dumni, jest świadczenie
usług pierwszego poziomu serwisowania
C295M dla polskich Sił Powietrznych. Wła-
śnie oddaliśmy naszemu klientowi cztery
samoloty, udowadniając, że jesteśmy w sta-
nie wykonać usługę na czas, zachować jakość
i zdobyć pełną satysfakcję klienta. Dzięki pra-
cy naszej jednostki w Mielcu utrzymaliśmy

również pozycję lidera w Polsce w usługach
lotniczych – kontroli lasów, gaszenia pożarów
i kontroli środowiska.

Do kogo kierowana jest przede wszyst-
kim oferta produkcyjna, serwisowa i pro-
jektowa oraz który sektor działalności jest do-
minujący, a w efekcie stanowi podstawę do-
chodów firmy?

– Zróżnicowanie naszych prac sprawia,
że współpracujemy z różnymi klientami. Dla
Orlika jest to Ministerstwo Obrony Naro-
dowej i Siły Powietrzne. W tym przypadku
znajdujemy się pod kierownictwem Biura
Handlowego Airbus Military. Z kolei w od-
niesieniu do samolotu PZL-106 Kruk pro-
wadzimy działania mające na celu jego po-
nowne wprowadzenie na rynek, głównie
przez organizacje rolnicze i kontroli środo-
wiskowej. W przypadku struktur lotniczych
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Umowy offsetowe
kluczem do rozwoju
To oczywiste, że przynależność do takiej spółki jak EADS i Airbus przynosi 
nam pewne korzyści, ale to nie wszystko. Tylko od nas zależy, czy zdołamy 
utrzymać się na rynku i rozwinąć na nim – mówi Francisco Javier Diaz Gil, 
prezes EADS PZL Warszawa-Okęcie SA
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naszymi klientami są producenci samolotów
lub światowi dostawcy pierwszego poziomu,
tacy jak Airbus, Airbus Military, Boeing itp.
Dla usług serwisowania samolotu C295 są to
Siły Powietrzne wraz z Airbus Military, jako
że działamy w ramach globalnej sieci ośrod-
ków serwisowych. W ramach usług lotniczych
organizacje, które ogłaszają przetargi, są
różnego rodzaju.

W latach 2012–2013 wysokość naszych
przychodów i zysków rozkładała się propor-
cjonalnie w ramach wspomnianych czte-
rech linii biznesowych. Począwszy od przy-
szłego roku dużo większy udział będą miały
przychody związane ze strukturami lotni-
czymi, ponieważ zostały zawarte umowy na
nowe pakiety prac. Nasze własne programy
produkcyjne, takie jak Orlik, zależeć będą od
tego, czy Ministerstwo Obrony Narodowej
ostatecznie zakupi model TC-II w konfigu-
racji Glass Cockpit dla 12 samolotów sta-
cjonujących w bazie w Radomiu, a także od
tego, czy program rozszerzy się w przyszło-
ści o zamówienia eksportowe.

Dla firmy z branży lotniczej ważniejsza
jest specjalizacja czy otwartość na różne pro-
jekty i nowe wyzwania w obrębie lotnictwa?

– To oczywiste, że specjalizacja jest istot-
na dla poszukiwania nowych, lepszych i tań-
szych produktów oraz wprowadzania ulep-

szeń technologicznych, dzięki którym nasi
klienci będą ponosili mniejsze koszty, a my po-
szerzymy udział w rynku. Jednakże przemysł
lotniczy nie różni się od innych sektorów
i oczywiście istnieją rynki, na które można
wejść, podejmując nowe wyzwania i realizu-
jąc projekty oparte na wiedzy i doświadcze-
niu.

Jakie znaczenie dla pozycji firmy i po-
myślnej realizacji celów rozwojowych mają
zawarte umowy offsetowe?

– Dla EADS PZL był to klucz do roz-
woju. Przede wszystkim dlatego, że Airbus Mi-

litary przekazał programy oparte na wiedzy
z zaawansowanych technologii, a poza tym
dlatego, że większość z nich skupiła się na sek-
torze lotniczym, co przyczyniło się do wzro-
stu i rozwoju EADS PZL, a co za tym idzie
całego kraju.

Na ile przejęte technologie i know-how
wynikający z transferu wiedzy w ramach
umów offsetowych przyczyniły się do wzro-
stu pozycji firmy i pozwalają skuteczniej kon-
kurować na rynkach zagranicznych?

– Od 450 pracowników w pierwszym
kwartale 2010 roku doszliśmy do ponad
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PZL-130 Orlik TC-II

Zobowiązania podjęte wobec Ministerstwa 
Gospodarki w ramach programu offsetowego
będącego konsekwencją sprzedaży samolotów
C295M Ministerstwu Obrony Narodowej, a także
stałe zaangażowanie EADS CASA w działalność
swojej podległej spółki, przyczyniły się przez te
dziesięć lat do ciągłego rozwoju firmy, która 
w wyniku tych działań w drugiej połowie 2013 roku
osiągnęła stabilizację strategicznych linii 
biznesowych oraz pełną stabilność finansową
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800 w drugiej połowie 2013 roku. Było to
możliwe dlatego, że w ramach projektów
offsetowych wyszkoliliśmy w Hiszpanii
i w Polsce inżynierów projektujących, me-
chaników produkcji, mechaników serwiso-
wania samolotów i kierowników zakładów.
Dzięki temu, a także dzięki modernizacji fir-
my i nowym technologiom, mogliśmy wejść
na rynek międzynarodowy.

Jakie kraje mają dla państwa najwięk-
sze znaczenie z punktu widzenia wyników
eksportowych i planów dalszej ekspansji mię-
dzynarodowej?

– W 2012 i 2013 roku niemal 100 proc.
przychodów pochodzi z Hiszpanii i Polski.
Mamy nadzieję, że w przyszłości będziemy
eksportować do innych krajów w ramach
wszystkich naszych programów.

Na ile współpraca z taką potęgą jak Air-
bus przyczynia się do umocnienia wizerun-
ku i rozpoznawalności marki EADS PZL
poza krajem?

– To oczywiste, że przynależność do ta-
kiej spółki jak EADS i Airbus przynosi nam
pewne korzyści, ale to nie wszystko. Tylko od
nas zależy, czy zdołamy utrzymać się na ryn-
ku i rozwinąć na nim. Musimy na czas do-
starczać produkty dobrej jakości, które za-
dowolą naszych klientów przy maksymalnym
zaangażowaniu nas wszystkich w przestrze-
ganie etycznych standardów firmy. Jednak-
że współdziałanie z firmami z grupy jest za-
wsze korzystne, jak pokazuje przykład naszej
współpracy z Eurocopterem w ramach prze-
targu na 70 śmigłowców dla Ministerstwa
Obrony Narodowej.

Jakie inne projekty są wiodące dla firmy
zarówno ze względów ekonomicznych, jak
i prestiżowych?

– Bez wątpienia jest to program ekspor-
towy dla Orlika MPT – Multi Purpose Tra-
iner, po tym jak zostanie uzgodnione jego
przekształcenie do wersji TC-II Glass Cock-
pit dla polskich Sił Powietrznych, eksport Kru-
ka z silnikiem turbośmigłowym BTU lub tło-
kowym BTS, a także nowe opracowanie sa-
molotów kontroli środowiskowej. Kolejnym
ważnym projektem dla naszej firmy jest zdo-
bycie innych klientów dla Centrum Serwiso-
wego samolotu C295.

Jak dużym atutem w kontekście mię-
dzynarodowej konkurencji oraz planów roz-
wojowych są kwalifikacje kadry inżynierskiej
EADS PZL i przygotowanie do wykonywa-

nia zadań uwzględniających najnowsze tech-
nologie?

– Jest to kluczowe. Jednym z głównych
filarów sektora lotniczego jest zarządzanie
i utrzymanie wiedzy, nie tylko w zakresie pro-
jektowania, lecz także w dziedzinie produk-
cji, zakupów, usług itp. Mamy polskich i hisz-
pańskich inżynierów, którzy pracują razem
i mogą bardzo szybko skontaktować się ze
swoimi kolegami z grupy EADS. I druga klu-
czowa kwestia – trzeba być bardziej między-
narodowym i brać udział w programach
europejskich o szerszym zakresie.

Rozmawiał Piotr Nowacki
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Jakie wyzwania w zakresie bezpieczeń-
stwa międzynarodowego stoją aktualnie
przed Polską w związku z naszą obecnością
w strukturach NATO i Unii Europejskiej?

– Najważniejszym wyzwaniem jest kon-
solidacja NATO wokół jego podstawowej
funkcji obronnej, czyli tej towarzyszącej po-
wołaniu Paktu w 1949 roku. Jest to szcze-
gólnie istotne wobec kończącej się w 2014
roku operacji w Afganistanie, w którą Sojusz
był przez ostatnie 10 lat bardzo mocno za-
angażowany – koncepcyjnie, organizacyjnie
i dowódczo. Niestety, odbywało się to kosz-
tem zapominania o tej podstawowej funkcji
obronnej, więc teraz uważamy, iż nadeszła

pora, by NATO wróciło do korzeni i zaczę-
ło jej poświęcać więcej uwagi.

Wyrazem takiego przekształcania Soju-
szu powinny już być przeprowadzane po raz
pierwszy od wielu lat manewry NATO – li-
stopadowe „Steadfast Jazz”. Odbędą się
one na terenie Polski, Litwy, Łotwy, Estonii
i na Morzu Bałtyckim. Weźmie w nich udział
kilka tysięcy żołnierzy, w tym około 3 tys. z Pol-
ski. Obecność potwierdziło już ponad
20 państw Sojuszu oraz Finlandia, Ukraina
i Macedonia.

To pierwsze duże ćwiczenia Sojuszu na
terenie nowych państw członkowskich. Na po-
ligonie w Drawsku mają się odbyć ćwiczenia

sił lądowych. Ale w manewrach muszą
uczestniczyć wszystkie rodzaje sił zbrojnych,
bo dzisiaj operacje wojskowe są operacjami
połączonymi – joint operations. Trudno so-
bie wyobrazić np. samodzielne działanie sił
powietrznych czy wojsk lądowych lub mary-
narki.

Stopień zaangażowania poszczególnych
państw w manewry będzie swego rodzaju te-
stem, sprawdzającym na ile państwa sojusz-
nicze poważnie traktują deklarację zawartą
w koncepcji strategicznej NATO.

Jeśli chodzi o Unię Europejską, nasz dru-
gi zewnętrzny filar bezpieczeństwa, to naj-
większym wyzwaniem jest doprowadzenie do
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Priorytet: zdolności
„przeciwzaskoczeniowe”
„Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP” to efekt dwuletniej pracy prawie 
200 ekspertów, przeprowadzonej na polecenie prezydenta w ramach Strategicznego
Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego. W skali kraju to pionierskie opracowanie. 
Po raz pierwszy w jednym dokumencie spójnie przedstawiony i oceniony został 
cały system bezpieczeństwa państwa – mówi prof. dr hab. Stanisław Koziej, 
sekretarz stanu, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego
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przyjęcia nowej strategii bezpieczeństwa.
Obecnie obowiązująca została przyjęta
w 2003 roku. Od tego czasu wiele się zmie-
niło w środowisku bezpieczeństwa Unii, któ-
ra aktualnie przechodzi poważny kryzys – go-
spodarczy, finansowy, ale także i szerszy: kon-
cepcyjny, polityczny. Dlatego wręcz koniecz-
ne jest zastanowienie się nad fundamentami
strategicznymi UE – ich ponowne zdefinio-
wanie. Byłoby bardzo dobrze, gdyby gru-
dniowy szczyt UE, który ma być poświęco-
ny wspólnej polityce bezpieczeństwa i obro-
ny europejskiej, zakończył się konkluzją do-
tyczącą konieczności przystąpienia do prac
nad przeprowadzeniem strategicznego prze-
glądu bezpieczeństwa UE. Jego rezultatem
mogłaby być „biała księga” bezpieczeństwa
europejskiego, a następnie strategia bezpie-
czeństwa.

Do takiego długofalowego myślenia stra-
tegicznego staramy się przekonać naszych so-
juszników. Niestety nie jest to łatwe, bo dzi-
siaj Unia jest zaambarasowana bieżącymi pro-
blemami. Uważam jednak, że jest to nie-
zbędne, a wręcz może być pewnym warun-
kiem wyjścia z kryzysu. Najlepszą strategią
wyjścia z niego jest ucieczka do przodu. „Za-
buksowanie się” w kryzysie i zajmowanie się
podsypywaniem piasku pod koła – jest stra-
tegią najgorszą.

To są najważniejsze wyzwania stojące
przed Polską, jeżeli chodzi o nasze ze-
wnętrzne bezpieczeństwo.

Co pana zdaniem powinno znaleźć się
w nowej strategii NATO, by zabezpieczała in-
teresy Polski?

– W zapisach strategii przyjętej 2 lata temu
w Lizbonie jest już to, na czym nam zależy.
Teraz chodzi o przejście od deklaracji wer-
balnych do praktycznych działań. Po pierw-
sze: ciągle uaktualniane przez sztabowców
muszą być plany operacyjne, tzw. ewentual-
nościowe, dotyczące reagowania NATO na
różne zagrożenia. Po drugie: plany te muszą
być weryfikowane poprzez realizację ćwiczeń.
Owszem, w tym roku odbędzie się „Steadfast
Jazz”, ale to powinien być system ćwiczeń cy-
klicznych, a nie okazjonalnych, organizowa-
nych w celach propagandowych. To powinien
być system permanentnego weryfikowania
planów operacyjnych poprzez ćwiczenia
z ludźmi. I po trzecie: rozbudowywana musi
być infrastruktura na terytorium państw na-
towskich, by siły z innych państw NATO mo-
gły na ich terenie przebywać, rozwijać się, brać
udział w operacjach. Myślę tu o infrastruk-
turze paliwowej, lotniskach, portach itd.
Wymaga to oczywiście określonych kwot,
z czym wobec kryzysu finansowego są kło-
poty.

Niemniej jednak te trzy elementy po-
winny być teraz mocniej wyeksponowane
w postafgańskim NATO, by można było po-
wiedzieć, że Sojusz rzeczywiście przechodzi
do realnych przygotowań na rzecz pełnienia
swej podstawowej funkcji.

A jakie jest pana zdanie na temat utwo-
rzenia stanowiska ministra obrony UE?

– To poważny problem, bo w UE, po-
dobnie jak w NATO, problemy bezpieczeń-
stwa i obronności są rozstrzygane na zasa-
dzie konsensusu państw. Pozostawione są do
decyzji stron.

Unia Europejska w obszarze bezpie-
czeństwa i obronności jest najzwyklejszą or-
ganizacją międzyrządową. I w tym zakresie
– inaczej niż w niektórych innych dziedzinach
– nie ma wspólnotowych instytucji, jak np. ma-
jąca duże kompetencje Komisja Europejska.
Dlatego trudno mówić o ministrze obrony, po-
dobnie jak o unijnych siłach zbrojnych. Mo-
głyby powstać, gdyby UE przekształciła się we
wspólnotę polityczną – stała się federacją, ta-
kimi Stanami Zjednoczonymi Europy. Ale
w dającej się przewidzieć przyszłości do tego
nie dojdzie, bo wśród państw członkowskich
nie ma woli politycznej. W tej sytuacji mó-
wienie o strukturach militarnych UE jest
zdecydowanie przedwczesne.

Natomiast jest potrzeba wzmocnienia
kompetencji wysokiego przedstawiciela Unii
Europejskiej ds. zagranicznych i polityki
bezpieczeństwa, szefa nowego urzędu utwo-
rzonego na mocy traktatu lizbońskiego,
którym jest Catherine Margaret Ashton.
W działaniach służby dyplomatycznej nie-
zbędne jest skoordynowanie polityk zagra-
nicznych poszczególnych państw w jedną,
spójną całość.

Unia i NATO powinny się wzajemnie uzu-
pełniać. Z punktu widzenia strategicznego by-
łoby czymś fantastycznym gdyby udało się
stworzyć mechanizmy systemowego współ-
działania tych dwóch organizacji w dziedzi-
nie bezpieczeństwa. Niestety, od samego po-
czątku, tj. gdy tylko w UE pojawiła się wspól-
na polityka bezpieczeństwa, tego współdzia-
łania nie udało się stworzyć. Odbywa się ono
ad hoc, od operacji do operacji, jeśli uważa się,
że trzeba ją wspólnie prowadzić. I wówczas
wypracowuje się incydentalne rozwiązania.

Przyczyna tego stanu rzeczy jest bardzo
prozaiczna. Bo choć wszyscy zdają sobie spra-
wę, że byłoby idealnie, gdyby powstał tandem
NATO–UE, to w dużym stopniu przeszkodą
jest problem cypryjski: spór Grecji z Turcją,
która jest w NATO, ale nie jest w UE. Hamuje
to ustanowienie systemowych mechanizmów
współpracy tych dwóch organizacji.

Myślę, że zwłaszcza UE powinna bardziej
aktywnie niż dotychczas poszukiwać sposo-
bu stworzenia wspólnej polityki bezpieczeń-
stwa, bo – co pokazują obecne kłopoty fi-
nansowe – państw nie stać na skuteczne funk-
cjonowanie jednocześnie w obu organiza-
cjach. Tak naprawdę, to te same siły i środki
przeznaczają na potrzeby NATO i UE, co po-
twierdza potrzebę jakiejś koordynacji. W ra-
mach wspomnianej na początku nowej stra-
tegii bezpieczeństwa UE kwestia współpra-
cy z NATO powinna być jednym z kluczowych
zagadnień do politycznego ustanowienia.

Jak w kontekście udziału Polski w NATO
i UE traktować zorganizowany 20 czerwca
polsko-francuski okrągły stół poświęcony
bezpieczeństwu?

– To są eksperckie dyskusje dotyczące
współpracy obu krajów w sprawach bezpie-
czeństwa. Takie „okrągłe stoły” organizuje-
my z innymi naszymi partnerami z NATO
i UE. Bardzo dużo rozmawiamy w ramach
Grupy Wyszehradzkiej – w I półroczu mie-
liśmy już dwa takie spotkania, podczas któ-
rych wypracowywaliśmy wspólny pogląd na
strategię bezpieczeństwa UE. Takie dyskusje
organizujemy również w ramach Trójkąta
Weimarskiego oraz z krajami bałtyckimi.

Debaty są dobrą formułą przedstawiania
sobie wzajemnych poglądów. I tak uważamy,
iż prace nad strategią UE powinny być jak naj-
szybciej rozpoczęte – już na zbliżającym się
szczycie, podczas gdy Francja nie jest za bar-
dzo zainteresowana postawieniem tego pro-
blemu już teraz. Owszem, uważa, że jest waż-
ny, ale chce o nim dyskutować trochę później,
bo na tym szczycie zamierza poruszyć inne
kwestie.

Musimy więc rozmawiać, by znaleźć
wspólny mianownik, osiągnąć konsensus. Bo
zarówno w NATO, jak i w UE, realizowanie
czegokolwiek polega na uzyskaniu w danej
kwestii konsensusu.

A jakie stanowiska prezentują w tej
sprawie na przykład Niemcy czy Węgrzy?

– Kraje Grupy Wyszehradzkiej, bałtyckie
i Rumunia są za natychmiastowym rozpo-
częciem prac nad nową strategią. Niemcy
i Wielka Brytania są bardziej wstrzemięźliwe,
gdyż uważają, że pilniejsze są sprawy bieżą-
ce: przede wszystkim trzeba się zająć kryzy-
sem, a prace nad strategią odłożyć na póź-
niej. Uważam, że trzeba robić jedno i drugie.
Jak już wspomniałem, nie można zapominać
o strategii, jeśli chce się wyjść z kryzysu.

Myśląc o bezpieczeństwie narodowym,
nie możemy liczyć tylko na sojusze. Na ile po-
winniśmy być samowystarczalni?

– To jest jeden z najważniejszych wątków
wprowadzanej w Polsce pewnej zmiany stra-
tegicznej, którą nazywamy „doktryną Ko-
morowskiego”. Polega ona na priorytetowym
traktowaniu własnych zdolności do obrony
kraju, zamiast stawiania na pierwszym miej-
scu zdolności do obrony niezbędnych dla mi-
sji zewnętrznych, jak na przykład operacja
w Afganistanie. W misjach zewnętrznych mo-
żemy brać udział, ale stosownie do naszych
interesów, dedykując im zdolności przygo-
towywane na potrzeby zapewniania bezpo-
średniego bezpieczeństwa kraju.

Tworząc własny potencjał obronny, po-
winniśmy przede wszystkim – i takie są na-
sze priorytety – koncentrować się na zdolności
do samodzielnego radzenia sobie w sytuacjach
zagrożeń, w przypadku których z góry może-
my przewidzieć, że uzyskanie konsensusu
w ramach NATO może być czasochłonne
albo go się nie uzyska.
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Co to znaczy?
– Na przykład w przypadku zagrożeń spe-

cyficznych, kryzysowych, które dla Polski będą
istotne i dokuczliwe, natomiast dla innych
państw nie będą miały większego znaczenia.
To może być pojedynczy atak rakietowy, akt
dywersyjny, rajd bojowy lub cyberatak. Czy-
li selektywne, ograniczone działania, nie-
związane z chęcią opanowania naszego te-
rytorium. Nazywam je zagrożeniami atery-
torialnymi.

NATO jest organizacją zobligowaną do
obrony zaatakowanego terytorium, więc
istotne jest pytanie: jak potraktować taką sy-
tuację? Dlatego Polska musi mieć zdolności
do samodzielnego radzenia sobie z takimi se-
lektywnymi zagrożeniami w ograniczonej
skali. Musimy być przygotowani na takie sy-
tuacje, a nasze wojsko musi być wyspecjali-
zowane w przeciwdziałaniu tego typu za-
grożeniom, które mogą wystąpić nagle, nie-
spodziewanie, bez potrzeby większych przy-
gotowań i wobec których rozpoczęcie wspól-
nych działań sojuszniczych może być opóź-
nione. Z tego względu musimy posiadać
szczególne zdolności „przeciwzaskoczenio-
we”.

Stosownie do takich wymagań ustaliliśmy
priorytety rozwojowe naszych sił zbrojnych.
Po pierwsze – to obrona powietrzna, w tym
przeciwrakietowa. Po drugie, systemy roz-
poznania i informacji, aby zawczasu wiedzieć
i nie dać się zaskoczyć. Trzecim priorytetem
jest duża ruchliwość naszych wojsk, zwłasz-
cza jednostek lądowych. Stąd też nacisk na
śmigłowce, których powinniśmy mieć na
tyle dużo, by móc szybko przerzucić wojsko
w zagrożony rejon.

21 czerwca Sejm, po ponad dwóch mie-
siącach prac, przyjął rządowy projekt usta-
wy o zmianie ustawy o urzędzie Ministra
Obrony Narodowej oraz niektórych innych
ustaw. Jakie są główne założenia reformy sys-
temu kierowania i dowodzenia siłami zbroj-
nymi RP? W jakim zakresie zostaną zmie-
nione kompetencje dowódców rodzajów sił
zbrojnych?

– Teraz ustawa jest w Senacie, a następ-
nie trafi do prezydenta do podpisu. Istotą re-
formy jest rozdzielenie trzech, jakościowo bar-
dzo różnych funkcji dowodzenia, jakimi są:
planowanie strategiczne, dowodzenie ogól-
ne codziennym życiem wojska i dowodzenie
nim w razie wojny czy w operacjach kryzy-
sowych. Jest to model funkcjonujący już od
lat w NATO, a jeszcze wcześniej także w USA,
gdzie te trzy funkcje są rozdzielone.

Zgodnie z ustawą dotychczasowe do-
wództwa rodzajów sił zbrojnych będą połą-
czone w jedno – Dowództwo Generalne. Zo-
staną poszerzone bardzo wąskie – bo doty-
czące głównie kierowania misjami zagra-
nicznymi – dotychczasowe kompetencje Do-
wództwa Operacyjnego, które przejmie głów-
ne zadania związane z obroną kraju. Nato-
miast Sztab Generalny, który dziś w istocie jest

takim sztabo-dowództwem, zostanie tylko
sztabem – instytucją koncepcyjną, plani-
styczną i doradczą dla głównych decydentów
politycznych – ministra, prezydenta, rządu.

Jeśli Senat nie wprowadzi poprawek, to
prezydent podpisze ustawę?

– Na pewno, i to w najkrótszym możli-
wym czasie, bo ta ustawa kontynuuje refor-
my wprowadzane w siłach zbrojnych, a za-
początkowane przez niego, gdy był ministrem
obrony narodowej. Z różnych względów re-
forma dowodzenia nie została wówczas do-
kończona. Dziś prezydent chce ją dokończyć,
zwłaszcza że ustawa jest efektem jego ini-
cjatywy, a jej priorytety określił w głównych
kierunkach rozwoju sił zbrojnych. Zgodnie
z nimi rząd przygotował tę ustawę.

Czy po reformie najwyższych struktur
dowodzenia zostaną wprowadzone zmiany
na niższych szczeblach i czy ta konsolidacja
na najwyższych szczeblach zmniejszy liczbę
generałów?

– Nie, bo reforma dotyczy wyłącznie
szczebla centralnego – strategicznego, naj-
wyższego poziomu dowodzenia siłami zbroj-
nymi, jego styku z kierowaniem politycznym
w Ministerstwie Obrony Narodowej. Nato-
miast w przyszłości, kiedy ta reforma okrzep-

nie i będzie dobrze funkcjonowała, można się
zastanawiać nad konsolidacją dowodzenia na
szczeblach niższych – zwłaszcza operacyjnych.

Dziś mamy siedmiu najwyższych do-
wódców, a po reformie będzie trzech. Oczy-
wiście te skonsolidowane struktury spowodują,
że w centrali ubędzie etatów generalskich i in-
nych wysokich etatów wojskowych, ale… zo-
staną one „przetworzone” na etaty w jed-
nostkach liniowych. Dlatego reforma nie
tylko porządkuje poziom centralny, ale jed-
nocześnie – poprzez transfer stanowisk
– wzmacnia kadrowo jednostki liniowe.

24 maja odbyła się uroczysta publikacja
„Białej Księgi Bezpieczeństwa Narodowego
Rzeczypospolitej Polskiej”. Jaką spełnia
rolę i do kogo jest adresowana?

– „Biała Księga” jest rezultatem prze-
prowadzonego w ostatnich dwóch latach
Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa
Narodowego. Jest ona jawną publikacją
przekazanego władzom państwa niejawnego

raportu. Składa się z czterech rozdziałów: „In-
teresy”, „Warunki”, „Działania” i „Przygoto-
wania”.

„Biała Księga” ma spełnić dwa zadania.
Pierwsze to inspirowanie, pobudzanie orga-
nów władzy i administracji odpowiedzialnych
za zarządzanie bezpieczeństwem do jego do-
skonalenia, np. wprowadzania zawartych
w niej pewnych rekomendacji, zaleceń. Na-
tomiast drugim jest popularyzowanie, upo-
wszechnianie wiedzy na temat bezpieczeństwa
nie tylko w różnych instytucjach, ale także
wśród pojedynczych obywateli. Dlatego „Bia-
łą Księgę” rozesłaliśmy w wersji elektronicz-
nej do wszystkich możliwych instytucji w pań-
stwie, w tym władz samorządowych: wójtów,
burmistrzów, starostów, wojewodów i mar-
szałków województw.

Ważnym wątkiem tej popularyzacji jest
wykorzystanie „Białej Księgi” jako swego
rodzaju podręcznika, np. na wybranych kie-
runkach studiów akademickich związanych
z bezpieczeństwem narodowym. Rekomen-
dujemy ją też na różnych spotkaniach, se-
minariach, konferencjach, by jak najszerzej
rozmawiać o problematyce bezpieczeństwa.

„Biała Księga” pokazuje, na czym pole-
ga bezpieczeństwo, które ludziom najczęściej

kojarzy się z zagrożeniem militarnym, wiel-
ką wojną itd., gdy tymczasem bezpieczeń-
stwo, o którym jest mowa w publikacji,
w większości dotyczy zwykłego obywatela. To
zagrożenia, z którymi spotyka się na co dzień
w postaci różnych katastrof, klęsk żywioło-
wych, aktów kryminalnych, niepokojów bę-
dących efektem zakłócania porządku pu-
blicznego czy – co dziś szczególnie istotne
– w internecie, w cyberprzestrzeni, czyli
świecie wirtualnym. Poświęcamy temu wie-
le uwagi, bo uważamy, że jest to otwierają-
ca się brama do różnych zagrożeń dla poje-
dynczych ludzi, którzy sobie z nich nawet nie
zdają sprawy.

Uświadamiamy ludziom, że bezpie-
czeństwo dotyczy także ich, ich domu, ulicy,
miasta, a nie tylko kraju zagrożonego wielką
wojną militarną. Oczywiście bezpieczeństwo
kraju jest też ważne i o nim w „Białej Księdze”
mówimy, ale temat ten zajmuje około 20 proc.
poruszanej problematyki. Zajmujemy się też

PRZEMYSŁ ZBROJENIOWY

Jeśli chodzi o Unię Europejską, nasz drugi
zewnętrzny filar bezpieczeństwa, to największym
wyzwaniem jest doprowadzenie do przyjęcia nowej
strategii bezpieczeństwa. Obecnie obowiązująca
została przyjęta w 2003 roku. Od tego czasu wiele
się zmieniło w środowisku bezpieczeństwa Unii,
która aktualnie przechodzi poważny kryzys 
– gospodarczy, finansowy, ale także i szerszy: 
koncepcyjny, polityczny
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bezpieczeństwem finansowym, energetycznym
itd.

„Biała Księga Bezpieczeństwa Narodo-
wego Rzeczypospolitej Polskiej” to ponad
200-stronicowy dokument, dlatego wydali-
śmy też „Przewodnik po Białej Księdze”,
w którym każdy jej rozdział został opisany
w bardziej popularnej, skróconej formie.
Dzięki temu czytelnikom łatwiej będzie zro-
zumieć istotę głównych problemów bezpie-
czeństwa.

Wracając do reformy systemu kierowa-
nia i dowodzenia siłami zbrojnymi RP: czy
rozważane jest uściślenie, może też swego ro-
dzaju skonsolidowanie, kompetencji prezy-
denta i rządu – czyli ministra obrony naro-
dowej?

– To szerszy problem związany z kiero-
waniem bezpieczeństwem narodowym. Wspo-
mniana reforma dotyczy tylko sił zbrojnych
– zapewnia udoskonalenie systemu kierowania
nimi. Natomiast kierowanie całym syste-
mem bezpieczeństwa narodowego, w jego sze-
rokim rozumieniu, jest wobec niego nad-
rzędne. W „Białej Księdze” identyfikujemy
pewne potrzeby w tym zakresie, włącznie z do-
precyzowaniem zasad współpracy i kompe-
tencji różnych instytucji państwowych. Na-
szym zdaniem rząd powinien mieć po-
nadresortową instytucję koordynującą dzia-
łanie poszczególnych ministrów w sferze
bezpieczeństwa, taki Komitet Rady Ministrów
ds. Bezpieczeństwa Narodowego.

Wiele zmian można wprowadzić w ra-
mach obowiązującej konstytucji. A gdyby po-
jawiła się możliwość jej nowelizacji, to w „Bia-
łej Księdze” sygnalizujmy niektóre kwestie
warte doprecyzowania.

Powiedział pan o rozsyłaniu „Białej
Księgi” do tysiąca instytucji. A czy Kowal-
ski może się z nią zapoznać?

– Oczywiście, aby każdy miał możliwość
zapoznania się z jej treścią, BBN uruchomi-
ło specjalną stronę internetową
www.spbn.gov.pl. Można z niej bezpłatnie po-
brać „Białą Księgę” w formie e-booka lub od
razu czytać, a wspomniany „Przewodnik” po-
brać w pliku PDF. Zależy nam, by te doku-
menty były maksymalnie dostępne dla oby-
wateli.

Współczesne systemy obronne zakładają
wzmocnienie regularnych armii siłami re-
zerwowymi, które mogą być szybko użyte
w razie wzrostu zagrożeń militarnych, a tak-
że w sytuacjach związanych z potrzebami za-
rządzania kryzysowego, np. w przypadku
klęsk żywiołowych. W Polsce taką rolę
spełniają m.in. Narodowe Siły Rezerwowe,
ale w powszechnej opinii nie mają one wy-
sokich notowań.

– W „Białej Księdze” stwierdzamy, że mą-
dra idea Narodowych Sił Rezerwowych, ta-
kiego odpowiednika – oczywiście toutes pro-
portions gardées – amerykańskiej Gwardii Na-
rodowej, czyli łącznika między wojskiem a cy-
wilnymi strukturami, została w wojsku źle

wdrożona. Dziś NSR nie spełniają takiej roli,
bo to są pojedynczy żołnierze poupychani
w różnych „dziurach” w wojsku.

Rekomendujemy przemyślenie reformy
NSR, by stały się one formacjami, które ro-
boczo nazywam „wojskiem wojewodów”.
By wszyscy ci, których wojsko fascynuje,
mogli się spotykać, poćwiczyć, postrzelać.
W tych siłach należałoby też „zagospodaro-
wać” żołnierzy zawodowych i kontrakto-
wych, którym skończyła się kadencja i wra-
cają do cywila.

Jak pan ocenia dotychczasowe efekty za-
planowanej na lata 2009–2018 moderniza-
cji technicznej Sił Zbrojnych?

– Przez ostatnie 10 lat Siły Zbrojne roz-
poczęły planową modernizację. O ile w latach
90. ubiegłego wieku był to proces raczej
chaotyczny, bo co roku zmieniały się pomy-
sły i nie było wiadomo, jakie środki będą do
dyspozycji, to od 2001 roku, kiedy za czasów
ówczesnego ministra obrony narodowej Bro-
nisława Komorowskiego wprowadzono usta-
wowy, stały wskaźnik nakładów na obronność
wynoszący 1,95 proc. PKB, modernizacja Sił
Zbrojnych mogła być realizowana w sposób
planowy. I dzisiaj widać już jej efekty, bo w wie-
lu obszarach mamy nowoczesne Siły Zbroj-
ne. Jest to także efekt naszych doświadczeń
z misji w Iraku i Afganistanie. Pomogły one
we właściwym modernizowaniu wojska, któ-
re przeszło w nich poważną, bojową szkołę.
Mamy więc na przykład nowoczesne samo-
loty F16, Rosomaki lub rakiety przeciwpan-
cerne.

Ważne jest kontynuowanie tej moderni-
zacji, a ponieważ ustalony wskaźnik w dają-
cej się przewidzieć perspektywie – choć Mi-
nisterstwo Finansów szuka sposobu, jak
przełamać ochronne bariery wokół budżetu
MON – nie zostanie zmieniony, więc w pro-
gramach rozwoju Sił Zbrojnych w następnych
latach można racjonalnie zaplanować i uru-
chomić duże projekty modernizacyjne, jak na
przykład wymienione już przeze mnie obro-
na przeciwrakietowa czy programy śmi-
głowcowe.

Przewidujemy, że jeszcze dwa bardziej
perspektywiczne programy powinny zostać
uwzględnione w następnym, 10-letnim pro-
gramie, który – zgodnie z cyklem natowskim
– zostanie wprowadzany za 3-4 lata. To sys-
temy cyberobrony, gdyż w tym obszarze
czekają nas największe wyzwania, a także
– choć niektórym dzisiaj wydaje się to fanta-
styką, a jest bardzo praktyczne – wykorzystanie
przestrzeni kosmicznej w systemach bez-
pieczeństwa, zwłaszcza łączności i rozpo-
znania.

Bez wprzęgnięcia przestrzeni kosmicznej
na rzecz działania zinformatyzowanych sys-
temów walki i wsparcia za 10–15 lat trudno
będzie wyobrazić sobie skuteczne funkcjo-
nowanie Sił Zbrojnych. Dlatego uważam, że
jeśli dziś priorytetowo potraktowaliśmy śmi-
głowce i obronę przeciwrakietową, to w na-

stępnym cyklu powinny nimi być środki cy-
berobrony i technologie kosmiczne na rzecz
wojska.

Czy potencjał naszego przemysłu zbro-
jeniowego sprosta tym wyzwaniom?

– No właśnie, potencjał. Możliwości są,
ale nie wiadomo, czy przekształcą się w realne
dokonania. Moim zdaniem jest na to ogrom-
na szansa. Stały wskaźnik nakładów na
obronę, a ustawa dodatkowo określa, że co
najmniej 1/5 ich musi być przeznaczona na
modernizację techniczną, pozwoliłby w wie-
loletniej perspektywie polskiemu przemy-
słowi obronnemu zorganizować się i sko-
rzystać z tej szansy. Od czego to zależy? Je-
śli przemysł będzie działał jak dotychczas, to
tej szansy nie wykorzysta! Przegra w konku-
rencji z zagranicznym firmami. Potrzebne są
dwa elementy. Po pierwsze, nastawienie na in-
nowacje technologiczne, a to zależy od tego,
czy nasz przemysł potrafi zapewnić sobie sku-
teczne współdziałanie z polską nauką, która
ma bardzo bogatą ofertę naukowo-badawczą.
Gdyby udało się zapewnić dobrą synchroni-
zację współpracy nauki z przemysłem, to wte-
dy ta szansa mogłaby zostać wykorzystana.
Jeśli ani nauka, ani przemysł nie zbudują tego
interfejsu, to stracą, bo nikt nie da pieniędzy
na projekty, które nie mają szans na wdro-
żenie, ani też nie będzie kupował przesta-
rzałych technologii. Jeśli przemysł nie przed-
stawi innowacyjnej oferty, to wojsko kupi ta-
kie produkty za granicą.

Po drugie, niezbędna jest współpraca mię-
dzynarodowa. Dziś nie da się samodzielnie,
może poza wielkimi mocarstwami, wypro-
dukować nowoczesnych systemów uzbroje-
nia. Musi być kooperacja międzynarodowa
i przemysł polski musi się na nią otworzyć. Ale
mądrze. Nie może pozwolić się zjeść przez
mocniejszych. Ochroną przed połknięciem jest
określenie własnych specjalności i zidentyfi-
kowanie wśród potencjalnych międzynaro-
dowych partnerów tych, z którymi mógłby coś
razem robić. Dlatego dobra strategia współ-
pracy międzynarodowej jest kolejnym ele-
mentem umożliwiającym wykorzystanie tej
szansy.

A czy polskie zakłady mogą pochwalić
się innowacyjnymi specjalnościami?

– Niektóre firmy, które potrafiły się jakoś
zorganizować, nawet nieduże, doskonale
prosperują. Właśnie dzięki specjalizacji są czę-
sto atrakcyjnym partnerem dla wielkich kon-
cernów zbrojeniowych. Jednak trudno dzisiaj
powiedzieć, na ile polski przemysł obronny,
traktowany jako całość, będzie w stanie pod-
jąć to wyzwanie. Trwa reorganizacja zarzą-
dzania tym sektorem gospodarki i podej-
mowane są pewne działania, które, miejmy
nadzieję, doprowadzą do jakiegoś pozytyw-
nego efektu. Bo niewykorzystanie tej szansy,
a następna szybko się nie pojawi, może
oznaczać krach polskiej zbrojeniówki.

Rozmawiał Jerzy Bojanowicz



Zajmuje się m.in.:
• upowszechnianiem wiedzy nt. bezpieczeństwa informacji
• popularyzacją systemu i zasad ochrony informacji niejawnych, biznesowych i danych osobowych oraz innych prawnie chronionych
• wspieraniem działalności społecznej i zawodowej pracowników pionów ochrony
• współudziałem w przygotowaniu i prowadzeniu studiów podyplomowych z zakresu ochrony informacji
• udzielaniem pomocy przedsiębiorcom przy ocenie i wdrażaniu systemowych rozwiązań ochrony informacji niejawnych,

biznesowych i danych osobowych

Organizuje kursy, szkolenia, warsztaty oraz indywidualne konsultacje na zamówienie dot.:
• ochrony informacji niejawnych
• ochrony danych osobowych
• bezpieczeństwa teleinformatycznego
• szacowania i zarządzania ryzykiem
• bezpieczeństwa na co dzień, w tym zagrożeń terrorystycznych

Promuje, nagradza i wyróżnia:
• innowacyjne i konkurencyjne na rynku projekty, produkty, rozwiązania mogące mieć znaczenie dla bezpieczeństwa informacji 

i ochrony danych osobowych
• osoby prawne i fizyczne zajmujące się tematyką ochrony informacji i danych osobowych

Zaprasza na:

Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych
Pl. Grunwaldzki 8-10, 40-127 Katowice

tel. 32 206 46 00, fax 32 206 46 01
biuro@ksoin.pl, www.ksoin.pl

KRAJOWE STOWARZYSZENIE
OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH



Igor Stokłosa

Cięcia mają dotyczyć bieżących wy-
datków materiałowych i inwesty-
cyjnych, a nie płac, emerytur i wy-
datków na sprzęt i uzbrojenie – za-

pewniają przedstawiciele MON. Dyrektor de-
partamentu prasowo-informacyjnego kmdr
Janusz Walczak podkreśla, że budżet MON
nie spadnie w takich obszarach jak moder-
nizacja techniczna. – Jest to przecież element
pobudzający gospodarkę, jeśli wydajemy
środki w krajowych przedsiębiorstwach – wy-
jaśnił kmdr Walczak.

Ministerstwo zapewnia, że proces mo-
dernizacji armii będzie nadal kontynuowa-
ny. – Umowy już zawarte będą realizowane
zgodnie z harmonogramami przewidziany-
mi dla poszczególnych programów – podał
resort. Oszczędności – podkreśla MON – nie
będą miały żadnego wpływu na warunki so-
cjalne i bytowe żołnierzy oraz pracowników
wojska, ani na reformę systemu dowodze-
nia.

MON poinformował, że analizuje wy-
datki w szczególności na wieloletnie inwe-
stycje budowlane oraz zaopatrzenie biurowe
i logistyczne, a więc takie, które nie mają
wpływu na gotowość bojową sił zbroj-
nych. Zmniejszenie wydatków będzie tak-
że możliwe dzięki wycofywaniu sił i zaple-
cza z misji ISAF i przekształcaniu operacji
w Afganistanie w misję szkoleniową z za-
kończeniem działań sojuszu z końcem
2014 roku.

Szef MON Tomasz Siemoniak napisał na
Twitterze, że oszczędności budżetowe resor-
tu nie dotkną także kontyngentów wojskowych
w Afganistanie i Kosowie. – Tam żołnierzom
nie może niczego brakować – zapewnił mi-
nister. Podkreślił też, że MON będzie prefe-
rować prorozwojowe zamówienia w pol-
skim przemyśle obronnym. Jak zaznaczył,
przy oszczędnościach budżetowych w MON
najważniejsze będzie zachowanie gotowości
sił zbrojnych, uposażeń żołnierzy i pracow-
ników wojska oraz priorytetów modernizacji
technicznej.

Budżet MON na 2013 rok to niecałe 31,2
mld zł. Zgodnie z ustawą o przebudowie i mo-
dernizacji technicznej oraz finansowaniu sił
zbrojnych wydatki na obronność powinny wy-
nosić nie mniej niż 1,95 proc. PKB. Po za-
pewnieniach branża zbrojeniowa odetchnę-
ła. MON ma przecież wydać na moderniza-
cję armii około 139 mld zł, a program doty-
czy lat 2013–2022.

Defence24.pl dotarł do szczegółów nie-
publikowanego dotąd wystąpienia gen. Mie-
czysława Cieniucha o planach modernizacji
technicznej armii na tzw. Dniach Przemysłu.
Były szef Sztabu Generalnego nie krył w nim,
że głównym beneficjentem programów ope-
racyjnych są Wojska Lądowe (11 z 14). Za-
czął opis programów od kołowego trans-
portera opancerzonego KTO Rosomak. Pro-
gram ten ma się zakończyć do 2019 roku ilo-
ścią 877 tych transporterów w wojsku i za-
kłada także poprawienie „możliwości ognio-
wych” tych pojazdów (m.in. poprzez inte-
grację KTO Rosomak z PPK Spike, wieżami
Hitfist i wieżami bezzałogowymi). Niedaw-
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Wojsko tnie wydatki, 
ale modernizacja nie ucierpi
Budżet MON zmniejszy się w przyszłym roku o 3,3 mld zł. Jednak 
oszczędności mają ominąć działalność związaną z modernizacją techniczną
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no przedstawiciele Wojskowych Zakładów
Mechanicznych w Siemianowicach Śląskich
i fińskiego koncernu zbrojeniowego Patria
podpisali w Warszawie umowy, które prze-
dłużają o kolejne 10 lat licencję na produk-
cję w Polsce kołowych transporterów opan-
cerzonych Rosomak.

Szef MON Tomasz Siemoniak przypo-
mniał, że gdyby nie podpisana umowa, pro-
dukcja Rosomaków w Siemianowicach Ślą-
skich ustałaby z końcem 2013 roku. – Ta umo-
wa pozwala o przedłużenie licencji o 10 lat
– poinformował. Natomiast licencja na re-
monty Rosomaków została przedłużona na
40 lat.

Jeszcze w marcu strona polska porozu-
miała się z Patrią w kwestii zawartości me-
rytorycznej zobowiązań offsetowych. Ich
przedmiotem jest nieodpłatne przekazanie
MON licencji obejmującej produkcję i sprze-
daż zmodernizowanych i zmodyfikowanych
pojazdów Rosomak. Sprawa dotyczy też ich
modernizacji i modyfikacji oraz nieodpłatnego
przekazania technologii Life Cycle Support,
a także zakupu zmodernizowanego pojazdu
Rosomak przez Patrię. Porozumienie umoż-
liwiło Patrii wywiązanie się z umowy offse-
towej i uniknięcie płacenia kar umownych,
a Wojskowym Zakładom Mechanicznym
SA w Siemianowicach Śląskich – dalszą
produkcję i modyfikację Rosomaków.

– Uznaliśmy, że jest to korzystne. Zamiast
zapłacić tę kwotę za licencję na 10 lat, po pro-
stu zamieniamy zobowiązanie offsetowe – po-
wiedział Siemoniak. Podkreślił, że umowa da
zatrudnienie pracownikom zakładów w Sie-
mianowicach Śląskich i firm, które kooperu-
ją z WZM – łącznie około 3,5 tys. osób. Przy-
znając, że poprzednia umowa, podpisana
w 2003 roku, wiąże się i z sukcesami, i z po-
rażkami, Siemoniak podkreślił, że wraz z no-
wym porozumieniem pozycja WZM wzrosła.

– Armia potrzebuje Rosomaków na przy-
szłość, nie zakończyliśmy tego programu. Za-
mówienie z MON stworzy stabilną podsta-
wę dla zakładu w Siemianowicach na długie
lata. Nie ukrywam także, że wiąże się to ze
znaczącym zwiększeniem naszej pozycji, je-
śli chodzi o możliwości eksportowe Roso-
maków – powiedział Siemoniak. Umowa jest
tak skonstruowana, że praktycznie wszystkie
rynki są otwarte na eksport Rosomaków z Pol-
ski.

Są też inne programy, np. PPK Spike. Ten
program operacyjny zakłada uzyskanie moż-
liwości zwalczania przeciwnika poza zasię-
giem jego środków przeciwpancernych. Do
końca 2013 roku Siły Zbrojne mają posiadać
264 wyrzutnie i 2675 pocisków. Zakupy tego
uzbrojenia mają się rozpocząć od 2015 do
2018 roku. Co roku MON chce kupić 250 ra-
kiet, ale pod warunkiem, że będzie to już ich
nowa wersja i że nastąpi ich integracja z wie-
żą Hitfist i wieżami bezzałogowymi.

Zresztą armia planuje o wiele szerszą mo-
dernizację wojsk rakietowych i artylerii. W tym

zakresie program objął trzy programy „arty-
leryjskie”. Siły Zbrojne do 2022 roku mają się
wzbogacić m.in. o 120 samobieżnych arma-
to-haubic 155 mm Krab, 60 wyrzutni rakie-
towych Homar i 100 samobieżnych moź-
dzierzy 120 mm Rak zabudowanych na
KTO Rosomak (także dywizjonowy moduł
Langusta).

W ramach modernizacji wojsk pancer-
nych i zmechanizowanych przewiduje się do-
starczenie do wojsk następcy bojowego wozu
piechoty i czołgu na podwoziu uniwersalnej
modułowej platformy gąsienicowej kryptonim
Rydwan. Przewiduje się wprowadzenie od
2018 do 2022 roku ponad 2300 pojazdów bo-
jowych i specjalistycznych.

Wydatki trafią również na rozpoznanie
patrolowe. Od 2014 do 2022 roku wojsko pla-
nuje pozyskanie ponad 400 nowych systemów
rozpoznawczych dla pododdziałów rozpo-
znania patrolowego. Przewiduje się także in-
westycje w Indywidualne wyposażenie i uzbro-
jenie żołnierza Tytan.

Docelowo założono wyposażenie wojska
do 2022 roku w około 14 000 kompletów Ty-
tan i dodatkowo 150 kompletów dla celów
szkoleniowych. Na ten projekt liczy szcze-
gólnie Polski Holding Obronny. Tytan to pol-

ski żołnierz przyszłości. Program wystartował
w 2007 roku. Jego celem jest modernizacja
wyposażenia indywidualnego żołnierzy, w tym
przygotowanie nowego wzoru kamuflażu i no-
wej generacji mundurów bojowych oraz
oporządzenia taktycznego, prace z zakresu
elektroniki i optoelektroniki indywidualnej,
opracowanie nowej generacji osłon bali-
stycznych oraz systemu łączności.

W latach 2007–2008 Departament Poli-
tyki Zbrojeniowej MON koordynował po-
wstanie koncepcji i studium wykonalności In-
dywidualnych Systemów Walki (ISW). W tym
czasie analizowano potrzeby i doświadcze-
nia żołnierzy z misji, obserwowano przebieg
programów w krajach NATO, zawłaszcza
USA.

W 2009 roku Departament Polityki Zbro-
jeniowej MON ogłosił przetarg na realizację
pierwszego etapu projektu TYTAN – „Opra-
cowanie Założeń do Projektowania” i „Za-
łożeń taktyczno-technicznych” na Indywi-
dualny System Walki. Przetarg wygrało kon-
sorcjum przemysłowo-naukowe złożone

z 13 przedsiębiorstw i instytutów naukowych.
W skład konsorcjum weszły głównie firmy na-
leżące do Polskiego Holdingu Obronnego.

Zagraniczne koncerny zacierają zaś ręce
już na zupełnie inne programy, np. samolot
szkolno-treningowy AJP. W ramach tego
programu zaplanowano pozyskanie zinte-
growanego systemu szkolenia zaawanso-
wanego w liczbie 8 samolotów do 2017 roku
i 4 do 2019 roku. Dużo emocji wzbudzają tak-
że samoloty transportowe. Do 2014 roku ar-
mia ma otrzymać 8 samolotów M-28 różnych
wersji wraz z symulatorem lotów oraz 5 dal-
szych samolotów C-295M CASA, co pod-
niesie stan tych maszyn do 16. Dużo emocji
budzą też zamówienia na śmigłowce wspar-
cia bojowego, zabezpieczenia i VIP. W przy-
padku tego programu w 2022 roku ma być
90 śmigłowców transportowych, 12 śmi-
głowców SAR Sił Powietrznych, 6 śmigłow-
ców SAR Marynarki Wojennej, 6 śmigłowców
ZOP – zwalczania okrętów podwodnych i po-
nad 30 Kruków. Do 2019 roku ma być tak-
że wdrożonych 15 bezzałogowych statków po-
wietrznych pionowego startu i lądowania kla-
sy mini/mikro, a do 2020 roku: 15 dronów
„klasy taktycznej krótkiego zasięgu”, ponad
10 dronów „klasy taktycznej średniego za-

sięgu” (w wersji rozpoznawczo uderzeniowej)
oraz w okresie od 2017 do 2020 roku mają zo-
stać nabyte 4 komplety dronów klasy MALE
(średniego pułapu i dużej autonomiczności).
Do 2018 roku planuje się również uzyskać do-
stęp do systemów satelitarnych obserwacji po-
wierzchni ziemi (ma być zorganizowane
specjalne Centrum Operacyjne P-DUGS
z Centrum Analiz Obrazowych).

MON zamierza też zwiększyć zdolności
operacyjne polskiej armii na morzu. Według
szefa Sztabu Generalnego nowoczesny sprzęt
w Marynarce Wojennej w 2022 roku ma sta-
nowić 89 proc. Program „Zwalczanie za-
grożeń na morzu” przewiduje do 2022 roku
zakup drugiego nadbrzeżnego dywizjonu
rakietowego oraz trzech niszczycieli min,
trzech okrętów podwodnych, nowego typu
okrętu patrolowego w wersji podstawowej
zbudowanego na bazie platformy projektu
621, trzech okrętów obrony wybrzeża, trzech
okrętów patrolowych z funkcją zwalczania
min oraz jednego okrętu wsparcia działań po-
łączonych. �

Armia planuje o wiele szerszą modernizację wojsk
rakietowych i artylerii. W tym zakresie program
objął trzy programy „artyleryjskie”. Siły Zbrojne 
do 2022 roku mają się wzbogacić m.in. 
o 120 samobieżnych armato-haubic 155 mm Krab, 
60 wyrzutni rakietowych Homar i 100 samobieżnych
moździerzy 120 mm Rak zabudowanych na 
KTO Rosomak (także dywizjonowy moduł Langusta)



Silnik ASz-62 IR posiada szereg mię-
dzynarodowych certyfikatów (m.in.:
USA, Kanady, Brazylii, Chińskiej Re-
publiki Ludowej). Podlega on ciągłej

modernizacji czego efektem jest obecnie no-
woczesny silnik ASz 62IR-16/E z elektro-
nicznym wtryskiem paliwa, zwiększonym re-
sursem i mocą. Jako paliwo można używać
zarówno benzynę lotniczą, jak i paliwa al-
ternatywne. Posiada on certyfikat wydany
przez Europejskie Władze Lotnicze EASA.

Działalność firmy według najwyższych
standardów jakości, gwarantująca klientom,
że produkt, który otrzymują, reprezentuje naj-
wyższy poziom, została doceniona przez
ogólnopolskie gremia konkursowe. Firma
WSK PZL-KALISZ została uhonorowana za
wyżej wspomniany silnik godłem „Najwyższa
Jakość – Quality International 2013” nada-
nym przez Forum Biznesu w ogólnopolskim
programie realizowanym pod patronatem Mi-
nisterstwa Rozwoju Regionalnego, Klubu
Polskie Forum ISO 9000 i Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości. Ale to nie jedy-
ne wyróżnienie na koncie firmy, bowiem
jeszcze w 2009 roku za prace modernizacyj-
ne nad tym silnikiem przedsiębiorstwo WSK
PZL-KALISZ zostało uhinorowane drugim
miejscem w rankingu Najbardziej Innowa-
cyjnych Przedsiębiorstw Sektora Lotniczego.

Oferta handlowa firmy obejmuje również
produkcję kół i przekładni zębatych do prze-
mysłu lotniczego, części do silników wyso-
koprężnych, pompy olejowe, korpusy pomp
oraz inne elementy wymagające precyzji wy-
konania. Świadczy również usługi w zakresie
obróbki mechanicznej oraz cieplnej, cieplno-
chemicznej i galwanicznej. Wysoki poziom
tych obróbek (ich jakość odpowiada wymo-
gom krajowych i zagranicznych firm lotni-
czych) pozwolił nawiązać i rozwijać współ-
pracę z wieloma wymagającymi kontrahen-
tami z branży lotniczej i motoryzacyjnej. WSK
PZL-KALISZ SA dostarcza swoje wyroby dla
przemysłu lotniczego (silniki, podzespoły, czę-
ści do silników, usługi remontowe i koope-
racyjne) oraz motoryzacyjnego (części do sil-
ników wysokoprężnych mających zastoso-
wanie w pojazdach trakcyjnych, samocho-
dach).

Rozwój firmy to nowoczesna technika
i certyfikacja. Aby sprostać wymaganiom sta-

wianym przez przemysł lotniczy firma po-
siada: Certyfikat ISO 9001:2008, Certyfikat
PART 145, Certyfikat PART 21G, Certyfikat
AQAP 2110, Certyfikat AS 9100, Certyfika-

ty NADCAP na Azotowanie (gazowe, jono-
we), hartowanie próżniowe, chromowanie,
fosforanowanie, pasywację, elektrodrążenie
chemiczne, badania nieniszczące stanu po-
wierzchni (NITAL ETCH) i defektoskopii ma-
gnetycznej, nawęglanie.

– Jesteśmy dumni z wysokiej jakości
wszystkich naszych produktów, a szczegól-
nie z faktu, iż ani razu nie zdarzył się wypa-
dek samolotu z winy żadnego z 25 tys.
sztuk silników wyprodukowanych w WSK
PZL-KALISZ SA. Naszym celem jest speł-
nienie wymagań jakościowych i bezpieczeń-
stwa w wytwarzanych wyrobach. Chcemy by
każdy klient wiedział, że jakość, niezawodność
i bezpieczne użytkowanie wyrobów są na-
szymi atutami – mówi Bogdan Karczmarz,
prezes zarządu i dyrektor generalny WSK
PZL-KALISZ SA.

www.wsk.kalisz.pl
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Kompleksowe
spełnienie wymagań
Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego PZL-KALISZ SA jest zakładem polskiego 
przemysłu lotniczego powstałym w 1952 roku. Obecnie zatrudnia 600 osób. 
Produkuje tłokowe silniki lotnicze ASz-62 IR do samolotów An-2 i M-18 „Dromader”
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Naszym celem jest spełnienie wymagań 
jakościowych i bezpieczeństwa w wytwarzanych
wyrobach. Chcemy by każdy klient wiedział, 
że jakość, niezawodność i bezpieczne 
użytkowanie wyrobów są naszymi atutami

Tłokowy silnik lotniczy ASz–62 IR

Oferta firmy obejmuje także produkcję kół zębatych



Jak wygląda aktualna sytuacja w bran-
ży?

– Patrząc od strony wojska, teoretycznie
jest bardzo dobrze – są ogłoszone programy,
słyszy się o dużych pieniądzach na zakupy dla
armii, które w perspektywie sięgają 140 mld
zł, a część tej puli ma szansę przechwycić prze-
mysł krajowy. Jeśli nawet polska branża nie
ma pewnych produktów oczekiwanych przez
siły zbrojne, w grę wchodzi kooperacja z fir-
mami zagranicznymi, aby podołać oczeki-
waniom armii w zakresie nowoczesnego wy-
posażenia. Zatem teoretycznie istnieją dobre
widoki na pozyskanie pieniędzy przez krajo-
wych producentów wyrobów obronnych.
Warto podkreślić, że w wyniku kryzysu świa-
towy rynek obronny się skurczył, a na tle Eu-
ropy tylko w Polsce utrzymano wydatki na
rozwój sektora obronnego na tak wysokim po-
ziomie. Jesteśmy przykładem zielonej wyspy,
a nasze rozwiązania są podziwiane i wska-
zywane jako przykład udanej transformacji
sektora.

Jak polskie przedsiębiorstwa są przy-
gotowane do wykorzystania pieniędzy prze-
znaczonych na modernizację armii?

– Przez 20 lat proces restrukturyzacji
w firmach z branży mocno się posunął: po-
zyskano nowe maszyny i technologie oraz
nawiązano współpracę międzynarodową.
W efekcie przemysł zbrojeniowy jest dobrze
przygotowany do walki o przyszłe zamó-
wienia. Nawet w obszarach, w których nie je-
steśmy w stanie produkować, zawiązujemy ko-
operację, abyśmy przynajmniej mogli serwi-
sować sprzęt zakupiony przez armię za gra-
nicą. Widzimy dla siebie miejsce w łańcuchu
dostaw dla wojska i nie odpuszczamy żadnego
przetargu.

Pietą achillesową krajowego przemysłu
obronnego, na którą trzeba zwrócić w naj-
bliższych latach szczególną uwagę, jest eks-
port. I tu – podkreślmy – wina nie leży wy-
łącznie po stronie producentów, choć poli-
tykom łatwo przychodzą zarzuty, że nie
mamy nowoczesnych wyrobów, które mogą

konkurować na rynkach obcych. To nie do
końca tak, bo eksport zależy po pierwsze od
tego, co dany kraj chce kupić, a po drugie od
tego, jak zaawansowany sprzęt jest potrzeb-
ny w danych warunkach. Wiele krajów nie
chce inwestować w zaawansowany sprzęt
obronny, bo pieniądze wydane w tym obszarze
uważa za wyrzucone w błoto. Jednocześnie
w Polsce wciąż nie funkcjonuje jak należy sys-
tem wsparcia politycznego, a pamiętajmy, że
odbiorcą sprzętu obronnego jest państwo.
Oznacza to, że na tego typu zakupy potrzebne
są ogromne pieniądze, a nie wszystkie kraje

stać, żeby ponieść takie koszty. Dlatego na po-
czątkowym etapie transakcji międzynaro-
dowych kluczowa jest rola instytucji rządo-
wych.

Teraz i tak jest znacznie lepiej niż daw-
niej. Ministerstwo Gospodarki mocno za-
angażowało się w promocję eksportu i robi
na tym polu dużo dobrego, ale cały czas
środki na wsparcie i promocję rodzimego
przemysłu poza granicami kraju są niewy-
starczające. Tyle że MG samo wybiera kra-
je, które obejmują programy promocyjne,
a wybór ten nie zawsze pokrywa się z po-

Brońmy się
przed stagnacją
Sytuacja w branży obronnej przedstawia się dziś znacznie lepiej niż kiedyś. Nie znaczy
to jednak, że firmy mogą spać spokojnie, bo konkurencja nie śpi i walczy o nasz rynek.
MON zasygnalizował, że ma do wydania konkretne pieniądze, więc w odpowiedzi
każdy chciałby zagarnąć jak najwięcej dla siebie – mówi Sławomir Kułakowski, 
prezes Polskiej Izby Producentów na rzecz Obronności Kraju, w rozmowie 
na temat potencjału i kierunków rozwoju branży zbrojeniowej
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konkurować na rynkach obcych
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trzebami branży. Stąd poza krajami ujętymi
przez MG: Libanem, Jordanią, Egiptem, Al-
gierią, Kazachstanem, Ukrainą, Armenią,
Malezją, Indonezją i Czechami Izba nieza-
leżnie stara się dotrzeć na te rynki zagra-
niczne, które uważa za perspektywiczne
dla sektora, by szerzej budować polską
markę przemysłu obronnego. Jednocześnie
firmy z branży nie bardzo garną się do tego,
żeby skorzystać z programu promocyjnego,
co wiąże się z nadmiarem biurokracji, jaka
towarzyszy ubieganiu się o publiczne pie-
niądze. Skomplikowane procedury po-
wstrzymują wiele firm od schylenia się po te
200 tys. euro na dofinansowanie z progra-
mów branżowych. Z całego przemysłu
obronnego zgłosiło się 12 firm, z których
4 zostały odrzucone przez Ministerstwo Go-
spodarki w procesie decyzyjnym, który trwa
już prawie rok. Izba też przystąpiła do pro-
gramu promocyjnego jako uczestnik goto-
wy zaoferować wyroby na eksport w imieniu
firm, które reprezentuje, a które nie starały
się o indywidualne wsparcie.

Podsumowując, jest znacznie lepiej niż
kiedyś, ale to nie znaczy, że firmy mogą spać
spokojnie, bo konkurencja nie śpi i walczy
o nasz rynek. MON zasygnalizował, że ma
do wydania konkretne pieniądze, więc w od-
powiedzi każdy chciałby zagarnąć jak naj-
więcej dla siebie. Armia przedstawiła nam kil-
kanaście programów operacyjnych, z których
można wysnuć wniosek, którzy producenci
będą grać pierwsze skrzypce i mają szansę
utrzymać się na fali.

Jakie jest tempo postępu w przemyśle
obronnym w porównaniu z innymi dyna-
micznie rozwijającymi się dziedzinami,
choćby branżą motoryzacyjną?

– A czy motoryzacja naprawdę aż tak się
zmienia? Cały czas są cztery koła, silnik, do-
chodzi tylko elektronika – według mnie
w nadmiarze, ale to nie jest aż taki skok tech-
nologiczny, jaki widać w zbrojeniówce, gdzie
wciąż opracowywane są nowe technologie
podwójnego zastosowania. Przykładem
może być wiele badań w dziedzinie opto-
elektroniki, w którym to obszarze opraco-
wywane technologie służą nie tylko obron-
ności, lecz także znajdują zastosowanie w me-
dycynie.

Czy przemysł zbrojeniowym zmierza
ku redukcji roli człowieka na polu walki i za-
stąpieniu go przez maszyny?

– Człowiek będzie potrzebny zawsze, żeby
wprowadzić dane do tej maszyny i na samym
końcu nacisnąć odpowiedni guzik. Inteligentne
maszyny to utopia zarezerwowana dla filmów
science fiction. Z czasem może się zmienić
charakter działań zbrojnych – bogate państwa
będą wysyłały na pole walki więcej robotów,
ale te, nastawione na zdobycie przestrzeni za
wszelką cenę, są całkowicie odhumanizowa-
ne i zabiją każdego, kto stanie na drodze, zaś
człowiek jest istotą myślącą. Robotyzacja na
pewno jest przyszłością armii, ale jeżeli chce-

my zachować pewien humanizm w zabijaniu,
jakkolwiek paradoksalnie to brzmi, człowiek
musi dominować nad robotami.

Czy istnieją w przemyśle obronnym ni-
sze, które otwierają furtki przed krajowym
przemysłem?

– Ponieważ Polska nie należy do czołówki
światowych koncernów zbrojeniowych, je-
steśmy skazani na wyszukiwanie nisz. Tam,
gdzie świat sobie odpuszcza, pozostawia
miejsce dla nas. Firmy muszą znaleźć pro-
dukty, które pozwolą im być konkurencyjny-
mi. Co więcej, odkrywanie takich luk musi być
procesem ciągłym. W ten sposób mamy
szansę zbudować swoją specjalność. Mogą
to być systemy bezpilotowe, roboty czy sys-
temy zarządzania polem walki, które warto
rozwijać. Tym bardziej że serwis sprzętu po-
radzieckiego, który nadal jest naszą mocną
stroną, nie wystarczy jako atut na długo. Je-
żeli nie wypromujemy swojej oferty w ciągu
2–3 lat, dużo stracimy, zwłaszcza że jesteśmy
przygotowani i dysponujemy częściami za-
miennymi, a dokumentacja stoi na półkach.
Naszym problemem jest brak cierpliwości
i systematyczności w działaniach promocyj-
nych. Każdy rynek wymaga indywidualnego
podejścia, dlatego trzeba opracować w firmie
strategię na okres kilku lat i według niej me-
todycznie działać. Zanim jednak dojdzie do
relacji gospodarczych, musi być zaczyn po-
lityczny. Dopóki politycy nie otworzą drzwi
współpracy, sama oferta, choćby najlepsza,

nie przebije się. Choć może to dziwić, czyn-
nikiem decydującym o zawarciu transakcji na
dostawy sprzętu częściej niż jakość oferty oka-
zuje się jakość relacji budowanych na forum
międzynarodowym.

Coraz większego rozpędu nabiera współ-
praca przedsiębiorców z przedstawicielami
środowiska nauki. Jak rozwijają się wspól-
ne działania tych środowisk w przypadku
obronności?

– Przemysł i nauka ściśle ze sobą współ-
pracują w tym obszarze. Pewne jednostki ba-
dawczo-rozwojowe są częścią zakładów
produkcyjnych, przez które zostały wchło-
nięte, i teraz dzięki dużym nakładom inwe-
stycyjnym mogą z większym rozmachem re-
alizować innowacyjne projekty. Do tego do-
chodzi współpraca z uczelniami technicznymi

w ramach zawartych umów. Potencjał ba-
dawczy na rzecz rozwoju przemysłu obron-
nego jest wykorzystywany, szwankuje jedy-
nie obszar finansowania realizowanych pro-
jektów i właściwego wyboru przedmiotu
prac badawczych, które byłyby najbardziej
przydatne obronności. Ponieważ pieniądze
rozdziela Narodowe Centrum Badań i Roz-
woju, znaczna ich część jest przeznaczana na
projekty związane nie z obronnością tylko
z bezpieczeństwem, proponowane przez
MSW, a nie MON. Tym bardziej cieszy, że od
1 stycznia powstaje nowy inspektorat, który
będzie rozliczał i nadzorował prace badaw-
cze w dziedzinie obronności, żeby pieniądze
przeznaczane na ten cel nie przepadały. Je-
żeli producent chce być atrakcyjnym part-
nerem dla nabywcy, nie może szczędzić
środków na obszar B+R, bo świat nie stoi
w miejscu. Potrzebne systemy zbrojeniowe,
które nasza armia planuje zakupić w naj-
bliższym czasie, wymagają odpowiednich na-
kładów poprzedzających ich produkcję przez
rodzimy przemysł. Jeżeli tego nie zrozu-
miemy, sektor zbrojeniowy przestanie mieć
rację bytu.

Jak oferta polskiej branży obronnej jest
odbierana na świecie?

– To pytanie raczej do naszych klientów.
Ja sądzę, że dobrze, ale opinie są różne – od
bardzo pozytywnych w krajach, gdzie jako
Polacy daliśmy się poznać od najlepszej stro-
ny, po całkiem negatywne, będące pokłosiem

tego, że źle zrealizowaliśmy kontrakty albo
nie rozliczyliśmy się do końca. Niestety ne-
gatywne działania jednej firmy przekładają
się na obraz całej branży na danym rynku.
Prezesi powinni mieć świadomość, że ich
ewentualne potknięcia szkodzą kolegom
z branży, bo każda wpadka zamyka rynek
zbytu dla całego przemysłu narodowego.
Dlatego powinniśmy kierować się zasadą, we-
dług której nawet w przypadku poniesionych
strat należy zrealizować to, do czego się zo-
bowiązaliśmy, pamiętając, że partner raz
oszukany traci zaufanie do całego środowi-
ska na wiele lat.

Systemy ISO i AQAP są wartościowym
narzędziem budowania przewagi?

– Firmy, które stosują ISO i AQAP, są
skazane na podniesienie cen jednostkowych
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Ponieważ Polska nie należy do czołówki 
światowych koncernów zbrojeniowych, jesteśmy
skazani na wyszukiwanie nisz. Tam, gdzie świat
sobie odpuszcza, pozostawia miejsce dla nas.
Firmy muszą znaleźć produkty, które pozwolą im
być konkurencyjnymi. Co więcej, odkrywanie takich
luk musi być procesem ciągłym. W ten sposób
mamy szansę zbudować swoją specjalność
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wyrobów, bo koszty wdrożenia systemu mu-
szą być włączone w cenę. Jak taki stan rze-
czy ma się do przetargów, gdzie cena jest
czynnikiem decydującym, a certyfikat nie jest
warunkiem wymaganym udziału? W efekcie
wygrywają często tak zwane firmy-krzaki, któ-
re dopiero po fakcie, zmuszone sytuacją, zdo-
bywają odpowiednie pieczątki i papiery po-
świadczające jakość towaru. Dlatego w wy-
maganiach przetargowych powinno być
jasno powiedziane, że firma startująca w prze-
targu ma posiadać certyfikat AQAP, analo-
gicznie jak warunkiem eksportu jest posia-
danie Wewnętrznego Systemu Kontroli
WSK.

Czy jakość i niska cena w przemyśle
zbrojeniowym idą w parze?

–Trzeba szukać złotego środka, bo z na-
tury te czynniki się wykluczają. W światowy
trend wpisuje się dążenie do modernizacji
sprzętu i wyposażania armii w wyspecjali-
zowane uzbrojenie. Nikt nie chce rezygnować
z dobrej jakości na danym poziomie tech-
nologicznym. Oczywiście najlepiej jeśli ta ja-
kość jest oferowana za rozsądną cenę. Dla-
tego skończyły się czasy niebotycznych pro-
wizji.

Jakie są główne kierunki eksportu re-
alizowanego przez krajową branżę i czy ist-
nieją wyroby, które ze względu na swoją po-
pularność można by nazwać eksportowymi
hitami?

– Po analizach licencji wywozowych
okazuje się, że największy wskaźnik ekspor-
tu mamy w sektorze lotniczym, głównie do
Stanów Zjednoczonych i Kanady, przy czym
jest to eksport wewnątrzkoncernowy podze-
społów dostarczanych do firmy matki. Jeśli
natomiast spojrzeć na eksport gotowych wy-
robów, takich jak czołgi czy armaty, to sięga
on zaledwie kilkunastu procent, a więc jest sto-
sunkowo niewielki. W ogólnym bilansie eks-
port jest mało znaczącym elementem krajo-
wego przemysłu obronnego. Zbrojeniówka
rozwija się dzięki sztywnemu 1,95 PKB dla
MON, w tym 24 procentom z budżetu
MON na modernizację armii. Rynek we-
wnętrzny jest głównym źródłem dostaw, co
w dalszej perspektywie może okazać się dla
branży szkodliwe, ponieważ do wygody łatwo
się przyzwyczaić i przestać szukać nowych
dróg rozwoju, tymczasem dobra passa może
się skończyć w każdej chwili. Rynek krajowy
trzeba opanować na tyle, aby zaoferować pol-
skiej armii możliwie najlepsze i najtańsze roz-
wiązania, a w efekcie w jak najmniejszym stop-
niu dopuścić konkurencję zagraniczną. Jed-
nak jednocześnie trzeba rozwijać eksport, po-
nieważ – jak mówi elementarz ekonomii
– dłuższe serie produkcyjne automatycznie ob-
niżają koszt produkcji jednostkowej.

Czy programy offsetowe spełniły po-
kładane w nich nadzieje i przyczyniły się do
rozwoju branży?

– W polskich warunkach offset był wpro-
wadzany w boju. Tworzonym przepisom od
razu towarzyszyło rozliczanie offsetu na
najważniejszych, sztandarowych produk-
tach: F16, Rosomaku i Spike’u, do których
z czasem dołączyły kolejne umowy offseto-
we. Niemniej mądrym na pewno pomógł. Nie-
wątpliwie offset jest motorem rozwoju go-
spodarki, ale trzeba jasno powiedzieć, że po-
draża kontrakt. Niektóre cele, które osiągnę-
liśmy dzięki offsetowi, równie dobrze można
by było osiągnąć dzięki przemyślanemu kon-
traktowi.

Przed nami kolejna edycja MSPO. Jak
się zapowiada w tym roku najważniejsze dla
branży wydarzenie Targów Kielce?

– Co roku branża narzeka na duże kosz-
ty związane z udziałem w targach, po czym
licznie uczestniczy w wystawie, bo niewąt-
pliwie jest to okno na świat i świetna okazja,
żeby jak najlepiej się zaprezentować. Wszyst-
ko zależy od tego, jak dana firma się przy-
gotuje i na ile atrakcyjnie przedstawi swoją
ofertę w pigułce, żeby zachęcić firmy do dal-
szych rozmów na temat kontraktów i przyszłej
współpracy. Uczestnictwo w MSPO może
przynieść owoce pod warunkiem, że będzie
efektem ciężkiej pracy wykonanej przez firmę
przed targami.

Rozmawiał 
Mariusz Gryżewski



Jak ewoluuje podejście do jakości i cer-
tyfikacji wśród przedsiębiorstw przemysłu
obronnego?

– W resorcie obrony narodowej podej-
mowane są nie tylko decyzje dotyczące funk-
cjonowania, ale także doskonalenia systemu
zarządzania jakością wyrobów obronnych.
Szczególną rolę w tym zakresie pełni Centrum
Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji jako pol-
ska instytucja narodowa w NATO ds. za-
rządzania jakością, wprowadzając do stoso-
wania procedury wykonawcze dotyczące za-
pewnienia jakości wyrobów obronnych.

Procedury funkcjonujące w resorcie obro-
ny narodowej, a dotyczące zapewnienia ja-
kości wyrobów obronnych, odnoszą się m.in.
do zasad przy określaniu wymagań doty-
czących jakości wyrobów obronnych – co ma

miejsce na etapie zakupów, zasad oceny
systemu zarządzania jakością wykonawcy,
a także nadzorowania jakości tych wyrobów.
Procedury te podlegają procesowi dostoso-
wania do aktualnych porozumień standary-
zacyjnych NATO, sojuszowych publikacji,
a także zmian wynikających z publikacji no-
wych edycji normy ISO 9001, która stanowi
podstawę standardów AQAP. Wymagania do-
tyczące zapewniania jakości wyrobu obron-
nego, jako klauzule jakościowe, zawarte są co-
raz częściej w umowach zawieranych z do-
stawcą. Daje to gwarancję, że w procesie pro-
jektowania, produkcji oraz kontroli i badań
zostaną wdrożone wymagania AQAP i/lub
ISO 9001, a co za tym idzie, planowanie ja-
kości – także w odniesieniu do podejmowa-
nych działań w oparciu o analizę ryzyka – bę-

dzie dotyczyło wszystkich etapów realizacji
kontraktu.

Pomimo pozostawienia struktury doku-
mentów AQAP, co do zakresu według modelu
normy ISO 9001:1994, to podejście procesowe
zarówno według ISO 9001 wyd. 2000, jak
i zmiany ostatniej nowelizacji ISO 9001 wyd.
2008, zostało w pełni wykorzystane i wdrożone.
Warto także podkreślić, że do dyspozycji or-
ganizacji, które są na etapie wdrażania roz-
wiązań systemowych, ale i tych, ukierunko-
wanych na proces ciągłego doskonalenia, są
także opracowane normy AQAP i ISO ja-
ko wytyczne dotyczące zapewnienia jakości
i ukierunkowania na trwały sukces firmy.

Jak ocenia pan kryteria systemu WSK
dedykowanego firmom z branży obronnej
i co przemawia za jego wdrożeniem?

120 Fakty

System zarządzania jakością
to klucz do sukcesu
Postawienie na sprawne i nowoczesne Siły Zbrojne i osiągnięcie zasadniczego celu,
jakim jest najnowocześniejsze uzbrojenie, może być osiągnięte poprzez współpracę 
z przedsiębiorstwami, w których utrzymuje się i doskonali system zarządzania jakością,
co ma bezpośrednie przełożenie na jakość wyrobów obronnych – mówi Tadeusz 
Glazer, dyrektor ds. badań i certyfikacji w Polskim Centrum Badań i Certyfikacji SA
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– Kryteria Wewnętrznego Systemu Kon-
troli oparte są na strukturze normy ISO 9001
i stanowią rozwinięcie poszczególnych roz-
działów i punktów tej normy, także jako wy-
magania uzupełniające do wymagań praw-
nych. Kryteria uzupełniają wytyczne – nie ma-
jące charakteru wymagań – odnoszące się do
podstawowych problemów pojawiających
się we wdrażaniu wymagań i certyfikacji.

Z doświadczenia PCBC SA wynikające-
go z prowadzonych w tym zakresie szkoleń
i certyfikacji oraz materiałów z międzynaro-
dowych konferencji dotyczących kontroli
eksportu wynika, że zastosowane w Polsce
rozwiązania są zgodne ze światowymi ten-
dencjami w zwalczaniu terroryzmu.

Ustanowienie i stosowanie podlegające-
go certyfikacji Wewnętrznego Systemu Kon-
troli to obowiązek wynikający z ustawy re-
gulującej zasady obrotu z zagranicą towara-
mi, technologiami i usługami o znaczeniu
strategicznym dla bezpieczeństwa państwa,
a także dla utrzymania międzynarodowego
pokoju i bezpieczeństwa. Obowiązek ten
dotyczy generalnie przedsiębiorców wnio-
skujących o zezwolenie na obrót uzbrojeniem
lub korzystających z krajowego zezwolenia ge-
neralnego na obrót uzbrojeniem. Od lipca
2012 roku ustawa nie wymaga konieczności
uzyskania zezwolenia na przywóz lub trans-
fer wewnątrzunijny na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej produktów podwójnego
zastosowania, a także na usługi spedycji
i transportu.

W ustawie z dnia 25 maja 2012 roku
(Dz.U. z dnia 22 czerwca 2012 r. poz. 707

– przyp. red.), jednolity tekst Dz.U. z dnia 11
lutego 2013 roku poz 194 o zmianie ustawy
z 29 listopada 2000 roku wprowadzone zo-
stały istotne zmiany, między innymi w od-
niesieniu do obowiązku uzyskiwania ze-
zwoleń oraz certyfikacji WSK. Istotne zmia-
ny zostały także wprowadzone w art. 11 usta-
wy, iż w okresie ważności certyfikatu zgod-
ności, gdzie certyfikacja wyrobu obejmuje
okres 3 lat, przeprowadzone są 3 kontrole
zgodności funkcjonowania Wewnętrznego
Systemu Kontroli, a nie jak dotychczas 5 kon-
troli. Nastąpiła również zmiana wykazu do-
tyczącego jednostek upoważnionych do pro-
wadzenia certyfikacji zgodności funkcjono-
wania systemu WSK. Rozporządzenie Mi-
nistra Gospodarki z dnia 12 kwietnia 2013
roku (Dz. U. z 6 maja 20013 r. poz. 525

– przyp. red.) określa nowy wykaz, obejmu-
jący 7 jednostek certyfikujących spośród
jednostek akredytowanych w krajowym
systemie akredytacji. Dotychczas zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki
z dnia 27 lutego 2001 roku (Dz. U. nr 17. poz
200 – przyp. red.), upoważnienie do prowa-
dzenia certyfikacji i kontroli systemu WSK po-
siadała jedna jednostka – Polskie Centrum
Badań i Certyfikacji SA.

Ponad 12-letnie doświadczenie i wypra-
cowanie szczegółowych procedur oceny
przez PCBC SA może stanowić bogate źró-
dło wiedzy dla nowych jednostek certyfiku-
jących. Wprowadzone zmiany mają ko-
rzystny wpływ na obciążenia organizacyjne
związane z okresowymi kontrolami, a tym sa-
mym na obciążenia finansowe przedsię-
biorstw utrzymujących system WSK.

Na ile certyfikacja przedsiębiorstw do-
starczających wyroby czy realizujących usłu-
gi na rzecz wojska jest kartą przetargową do
rozwoju eksportu i sukcesów międzynaro-
dowych?

– Kierownictwo organizacji przemysłu
obronnego doskonale zdaje sobie sprawę, że
poprzez wdrożenie wymagań ujętych w nor-
mach międzynarodowych i standardach
NATO, mogą one zwiększyć skuteczność
i efektywność realizowanych procesów, wy-
eliminować lub zmniejszyć ryzyko podejmo-
wanych działań i, co najważniejsze, spełniać
wymagania stawiane przez klienta.

Niezwykle ważnym aspektem wynikają-
cym z wdrażania, utrzymywania i doskona-
lenia systemu zarządzania jakością jest nie tyl-

ko możliwość stałego doskonalenia zarzą-
dzania organizacją, ale także aspekt marke-
tingowy, możliwość uzyskania przewagi kon-
kurencyjnej na rynku, a tym samym szansa
na uzyskanie korzystnego zamówienia. To
klucz do sukcesu. Tylko tak można wygrywać
wielkie kontrakty zbrojeniowe.

Z danych, jakie mam do dyspozycji, wy-
nika, że procentowy udział certyfikatów
WSK, w ogólnej liczbie wszystkich aktualnie
ważnych i wydanych przez Polskie Centrum
Badań i Certyfikacji SA certyfikatów, stano-
wi ponad 26 proc., w tym certyfikaty wyda-
ne dla przemysłu obronnego stanowią ponad
60 proc. W ostatnich czterech latach odno-
towujemy dla tego obszaru wzrost udziału bli-
sko dwukrotny. To dobry prognostyk na
przyszłość.

W wielu organizacjach przemysłu obron-
nego podejście do jakości ewoluuje w kierunku
poszukiwania także nowych rozwiązań. Do-
skonalony przez kolejne lata sposób zarzą-
dzania, zgodny z wymaganiami norm mię-
dzynarodowych i standardów AQAP, staje się
w wielu przedsiębiorstwach podstawą do
transformacji tych systemów w program
TQM – Total Quality Management. Program
filozofii zarządzania przez jakość – jako nie-
kończący się proces dążenia do doskonało-
ści we wszystkich aspektach funkcjonowania
przedsiębiorstwa.

Jak na podstawie doświadczeń certyfi-
kacyjnych PCBC oraz obserwacji rynku
widzi pan przyszłość naszego przemysłu
obronnego? W jakim kierunku będzie zmie-
rzał i w jakiej mierze postępy technologicz-
ne idą w parze ze wzrostem szeroko rozu-
mianej jakości i przestrzeganiem norm?

– Przyszłość polskiego przemysłu obron-
nego jest moim zdaniem ściśle związana z re-
alizacją nowego etapu modernizacji polskiej
armii za sprawą zatwierdzonego Programu
Rozwoju Sił Zbrojnych RP w latach 2013–
2022. Postawienie na sprawne i nowoczesne
Siły Zbrojne i osiągnięcie zasadniczego celu,
jakim jest najnowocześniejsze uzbrojenie,
może być osiągnięte poprzez współpracę
z przedsiębiorstwami, w których utrzymuje się
i doskonali system zarządzania jakością, co
ma bezpośrednie przełożenie na jakość wy-
robów obronnych. Systemowe podejście do
jakości to podstawowy warunek udziału
w programie modernizacji polskiej armii.

Jak wiadomo, rozpoczęły się prace nad
realizacją najlepszego czołgu podstawowego
na świecie w zakładach Polskiego Holdingu
Obronnego, w których funkcjonuje i certyfi-
kowany jest – także przy udziale PCBC SA
– skuteczny system zarządzania jakością
AQAP i Wewnętrzny System Kontroli. Ten
projekt jest niewątpliwie przykładem rozwo-
ju naukowo-technicznego, innowacyjności
i zdolności produkcyjnych naszego przemy-
słu obronnego.

Jestem przekonany, że podczas kolejne-
go Międzynarodowego Salonu Przemysłu
Obronnego w Kielcach, będziemy mogli
również zobaczyć najnowocześniejsze wyroby
i technologie, w tym także rodzimej produk-
cji, dotyczące techniki wojskowej.

Na koniec pozwolę sobie zacytować in-
formację zamieszczoną na stronie interne-
towej jednej z firm Polskiego Holdingu
Obronnego, a wskazującą na to, jakie zna-
czenie ma podejście systemowe do jakości dla
przedsiębiorstw z tego sektora. „Stosowany
przez nas system zarządzania jakością umoż-
liwia nam współpracę z tak wymagającymi
odbiorcami jak MON oraz jego odpowied-
nikami w pozostałych krajach członkow-
skich NATO, a także z kontrahentami za-
granicznymi spoza sojuszu.”

Rozmawiał Piotr Nowacki
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Niezwykle ważnym aspektem wynikającym 
z wdrażania, utrzymywania i doskonalenia systemu
zarządzania jakością jest nie tylko możliwość
stałego doskonalenia zarządzania organizacją, ale
także aspekt marketingowy, możliwość uzyskania
przewagi konkurencyjnej na rynku, a tym samym
szansa na uzyskanie korzystnego zamówienia



KOMECH od 1980 roku wytwarza czę-
ści metalowe do samochodów, traktorów i dla
przemysłu maszynowego. Czy również prze-
mysł obronny leży w kręgu państwa zainte-
resowań?

– Wytwarzamy części dla przemysłu
spożywczego, meblowego, motoryzacyjnego,
maszynowego. Ze stali – zwykłej, kwasood-
pornej i aluminium wykonujemy części i ze-
społy, które w 98 proc. są eksportowane do
Europy Zachodniej. Ponieważ nasza firma
posiada w swej strukturze sterowane nume-
rycznie centra obróbki skrawaniem, osiąga wy-
sokie parametry jakościowe z zachowaniem
powtarzalności, które mogą mieć zastoso-
wanie również w przemyśle zbrojeniowym.
Dysponujemy stosowną bazą, aby podjąć się
powtarzalnej produkcji na wysokim poziomie,
potwierdzonym certyfikatami. Skoro od lat
spełniamy wysokie wymagania naszych od-
biorców cywilnych, a mam sygnały, że nasze
produkty trafiają również do samochodów
specjalistycznych, jesteśmy gotowi podjąć się

zleceń dla branży zbrojeniowej. Przezna-
czenie naszych produktów to sprawa dru-
gorzędna, bowiem niezależnie od tego, na ba-
zie certyfikowanych surowców z atestem, wy-
twarzamy wyroby najwyższej jakości, przy za-
chowaniu zgodności z odpowiednimi nor-
mami.

W takim razie przemysł lotniczy też
może być w przyszłości ważnym odbiorcą
państwa wyrobów?

– Myślę, że powinniśmy na wzór Rze-
szowa rozwijać zalążek doliny lotniczej, jaki
się tworzy na Lubelszczyźnie, gdyż wokół
dawnego WSK Świdnik, a obecnie Augusta
Westland, z którą nawiązaliśmy współpracę
w zakresie produkcji lotniczej i negocjujemy
powiększenie asortymentu, powstaje szereg
możliwości produkcyjnych części do samo-
lotów. Jestem przekonany, że nasi dostawcy
mogliby z powodzeniem sprostać potrzebom
tego sektora przemysłu. To dla nas kolejna
sposobność, żeby jeszcze bardziej zaznaczyć
swoją obecność na rynku.

Jak ważna jest dziś innowacyjność, żeby
dać się zauważyć jako wartościowy produ-
cent?

– Bez innowacyjności nie dałoby się
osiągnąć parametrów, które sprawiają, że na-
dążamy za postępem, a przez to możemy być
konkurencyjni. Rynek, jak w przyrodzie, na za-
sadzie prawa dżungli, brutalnie eliminuje słab-
szych. Inna sprawa, że sam nowoczesny
sprzęt to nie wszystko. Trzeba bowiem mieć
wiedzę o jego zastosowaniu i dostępnych naj-
nowszych technologiach, by umiejętnie zro-
bić użytek z najnowszego dorobku techniki.

Na ile pańskie doświadczenia potwier-
dzają, że sukces firmy nie jest możliwy bez
właściwie dobranych, kompetentnych pra-
cowników?

– Problem kadr jest ważny nie tylko dla
mnie, ale dla wszystkich przedsiębiorców, któ-
rzy chcą sobie radzić w obecnej sytuacji go-
spodarczej. Z jednej strony mamy ogromne
bezrobocie, które osiąga wysoki poziom na-
wet wśród ludzi z wyższym wykształceniem,
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Wciąż stawiam sobie
nowe cele

Jesteśmy gotowi do współpracy
z przemysłem zbrojeniowym
– mówi Edward Kostrubiec, 
właściciel Zakładu Obróbki Metali 
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którzy po skończeniu uczelni zmuszeni są re-
jestrować się w urzędach pracy. A z drugiej
strony brakuje ludzi o wysokich kwalifikacjach.
To duży problem, który wskazuje na ko-
nieczność gruntownej reformy systemu szkol-
nictwa. W różnych środowiskach, w których
działam, uwidacznia się problem kadr, z któ-
rym gospodarka sobie nie radzi. Liczba osób
z dyplomami wyższych uczelni jest wystar-
czająco duża, ale kierunki kształcenia za
państwowe pieniądze nie są właściwie do-
pasowane do potrzeb rynku. Równolegle
obserwujemy systematyczne zaniżenie po-
ziomu nauczania. W rezultacie dajemy lu-
dziom dyplomy, a zaraz po nich zasiłki. Tak
być nie powinno. Jest to dla mnie tym bardziej
przykre, że wiem, jakie kwalifikacje i umie-
jętności powinien mieć absolwent szkoły za-
wodowej i technikum, inżynier. Postęp cywi-
lizacyjny i dostęp do nowoczesnych narzędzi
sprawił, że inżynier zna systemy wspomaga-
nia komputerowego, ale nie potrafi ich wła-
ściwie zastosować. Brakuje mu wyobraźni
i praktyki, której nie może zdobyć na uczelni,
gdyż te nie dysponują odpowiednio wyposa-
żonym zapleczem technicznym. Potrzebuję fa-
chowców, mam problemy z zatrudnieniem
kompetentnych ludzi, mimo iż panuje wyso-
kie bezrobocie. Jeśli nic się nie zmieni, Polsce
grozi sytuacja, w której nie będzie komu pra-
cować w sektorze produkcyjnym, a to oś ob-
rotu w każdej branży, bo jak jest produkcja, to
do montażu i dystrybucji – mniej wymagają-
cych sektorów – niedaleka droga.

Co oprócz braków kadrowych najbar-
dziej hamuje dziś przedsiębiorców w planach
rozwojowych i co należałoby zrobić, żeby pol-
ska gospodarka zaczęła się rozwijać?

– Najkrócej mówiąc, władza ustawo-
dawcza musiałaby rozumieć gospodarkę
tak, jak rozumie ją przedsiębiorca, który na
co dzień prowadzi działalność i zmaga się
z wyzwaniami rynku. Jeżeli będąc uczestni-
kiem globalnej gospodarki, chcemy zbudować
rynek wspólnej Europy, jako przeciwwagę dla
Azji, Ameryki i innych potęg, musimy się zjed-
noczyć w walce o konkurencyjność. A wygrać
możemy wtedy, jeśli będziemy umieli wy-
produkować tanio i szybko. Do tego po-
trzebna jest zmiana kodeksu pracy i mental-
ności, aby w elastyczności czasu pracy i płyn-
ności umów dyktowanych adekwatnie do bie-
żącego zapotrzebowania i zleceń, widzieć
szansę na utrzymanie, a nawet wzrost po-
ziomu produkcji. Globalna gospodarka i kry-
zys źle nas traktują, ale właśnie dlatego nie
możemy stać z założonymi rękami. Reformy
wymaga też rozdzielnictwo publicznych środ-
ków w urzędach pracy. Osoby będące bez pra-
cy, z podstawowym wykształceniem, często
na propozycję pracy za minimalne wyna-
grodzenie odpowiadają, że im się nie opłaca
pracować i wybierają zasiłek. Ludzie, którzy
mają świadomość, że czeka na nich darmo-
wy pieniądz, nie chcą podejmować pracy. To
uderza nie tylko w gospodarkę, tracimy rów-

nież wychowawczo i społecznie. Dlatego
jeszcze raz powtórzę: państwowe pieniądze
są źle wykorzystywane, co uderza we wszyst-
kie sfery i wyhamowuje rozwój. Nie powin-
ny one być rozdawane za darmo, lecz za ja-
kąś zorganizowaną dla nich pracę w sekto-
rze publicznym i prywatnym. Tymczasem na-
rzekają ludzie słabi i niechętni do pracy, zaś
kryzys mogą pokonać tylko kreatywni ludzie
z wizją, pełni zapału i chęci do działania. Kry-
zys też zmusza do weryfikacji kadr.

KOMECH skutecznie pozyskuje środ-
ki z Unii. Na jakie cele zostały przeznaczo-
ne tak dobrze zainwestowane dotacje?

– Rzeczywiście przy klasyfikacji projektów
dostaliśmy bardzo dobrą ocenę i wysoką
punktację. W efekcie przyznano nam środki
na projekt, który zrealizowaliśmy z sukcesem,
znacznie przewyższając zakładane cele. Dzię-
ki zakupowi nowoczesnych stanowisk wiele
osób znalazło w firmie zatrudnienie. Lubel-
ska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości
uznała nasz projekt za innowacyjny pod
względem organizacyjnym i technologicznym,
a przy tym dobrze zrealizowany, dzięki cze-
mu przy okazji wizyty dyrektora ds. fundu-
szy unijnych z Brukseli nasza firma zosta-
ła wskazana przez Urząd Marszałkowski
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Najważniejsze jest, by nie przeoczyć tego, co stanowi
siłę napędową rozwoju. W tej chwili zastanawiamy
się, na czym powinna polegać w przyszłości nasza
innowacyjność i w jakich kierunkach najkorzystniej
będzie zacieśnić współpracę z nauką

Siedziba firmy KOMECH – Lublin

Zrobytyzowane stanowisko
spawalnicze

Stanowisko do zgrzewania punktowego
i czołowego
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Województwa Lubelskiego jako wzór dobrego
wykorzystania pieniędzy z Unii, łącząc sek-
tor publiczny i prywatny. Efekty naszych dzia-
łań przeprowadzonych przy wsparciu fun-
duszy europejskich zyskały uznanie ze wzglę-
du na połączenie nauki i biznesu, czego
przykładem zaprezentowane prace doktorskie
napisane na podstawie działalności naszej fir-
my, tym bardziej cenne, że powstają na po-
trzeby przemysłu i mogą zaprocentować
nowymi rozwiązaniami, wdrożeniami, pa-
tentami. Jestem przekonany, że bez innowa-
cji będącej wynikiem połączenia nauki i tech-
niki nie da się osiągnąć wyższego celu go-
spodarczego. Nauka powinna być bliżej biz-
nesu, pokonując panującą nieufność środo-
wisk wobec siebie. Przez ponad 20 lat przed-
siębiorstwa musiały stawiać czoła konku-
rencyjności. Uczelnie takiej walki nie stoczy-
ły i nie musiały martwic się o środki, które po
prostu były. Na szczęście, mimo tych różnic
w doświadczeniach, uczelnie coraz szerzej
otwierają się na współpracę z przemysłem, ale
to dopiero początki ich biznesowego myśle-
nia i wspólnej drogi.

Co uważa pan za swój największy suk-
ces w dotychczasowej działalności gospo-
darczej?

– Trudno mi mówić o swoich osiągnię-
ciach i powodach do dumy, ponieważ jestem
nienasycony i jak tylko osiągam wyznaczony
cel, od razu stawiam sobie nowy. Jednak moje
wyobrażenia o tym, co mogę osiągnąć ży-
ciowo i zawodowo, z czasów, kiedy wracałem
ze szkoły z dyplomem technika, zostały wie-
lokrotnie przekroczone pod każdym wzglę-
dem – wiedzy, rozwoju, stanu posiadania, po-
znania świata. Do dziś staram się jak najle-
piej wykorzystywać nadarzające się okazje
i cały czas uczyć się razem z moimi inżynie-
rami, młodymi absolwentami, jednocześnie
dzieląc się swoją wiedzą i dając im możliwości
rozwoju zawodowego, nabierania ostrogów
i odwagi do otwierania własnej działalności
gospodarczej.

W miarę pomnażania dorobku coraz in-
tensywniej angażowałem się w pracę spo-
łeczną, bo nie zamierzam sam zjadać wy-
pracowanego chleba. Udzielam się w Związ-
ku Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”,
współpracuję z Lubelskim Klubem Biznesu
i Pracodawcami Ziemi Lubelskiej. W środo-
wisku przedsiębiorców wymieniamy do-
świadczenia, poruszamy problemy istotne dla
gospodarki, które znamy z codziennej prak-
tyki. Dobrze, gdy na działania pozabizneso-
we starcza czasu, bo to zupełnie inna satys-
fakcja niż ta, która jest efektem własnego do-
robku. Wychodzę z założenia, że pieniądze to
nie wszystko, dlatego ilekroć mam okazję po-
dzielić się swoim doświadczeniem i zasuge-
rować coś lub wskazać właściwy kierunek in-
nym, to staram się to czynić. Mam za sobą
kilka lat pracy pedagogicznej i chyba coś we
mnie z tamtego okresu zostało, bo czuję w so-
bie zew, by naprawiać świat i upowszechniać

dobre wzorce, uczyć innych nie tylko zawo-
du, lecz także właściwego podejścia do ludzi,
szacunku i zasad, którymi warto się kierować
w życiu i biznesie. Na pewno mam naturę spo-
łecznika i z satysfakcją patrzę na rozwój Lu-
blina, kraju, Polaków. Staram się każdego dnia
coraz lepiej rozumieć gospodarkę i postępo-
wać w myśl zasady „Myśl globalnie, działaj
lokalnie”, którą warto stosować, żeby wszyst-
kim żyło się lepiej, dostatniej, łatwiej. Cieszę
się, że moje poglądy i dokonania spotykają się
z uznaniem środowiska, a przedsiębiorcy li-
czą się z moim zdaniem, chętnie zasięgając
mojej opinii czy rady. W końcu 30 lat do-
świadczenia w prowadzeniu własnej działal-
ności w różnych okresach i warunkach ryn-
kowych o czymś świadczy. Życie przeczołgało
mnie już parokrotnie, ale po kilku kryzysach
wciąż radzę sobie w biznesie i nie mam za-
miaru poprzestać na tym, co do tej pory osią-
gnąłem. Najważniejsze jest, by nie prze-
oczyć tego, co stanowi siłę napędową rozwoju.
W kolejnym rozdaniu również zamierzamy
wykorzystać fundusze unijne. W tej chwili za-
stanawiamy się, na czym powinna polegać
w przyszłości nasza innowacyjność i w jakich
kierunkach najkorzystniej będzie zacieśnić
współpracę z nauką.

Czy mając dzisiejszą wiedzę i doświad-
czenie, podjąłby pan tę samą decyzję o po-
wrocie ze Stanów 30 lat temu i rozpoczęciu
własnej działalności w Polsce?

– Tak, dziś postąpiłbym dokładnie tak
samo. Decyzja była słuszna, bo gdy nasza go-
spodarka zaczęła wchodzić w system wol-
norynkowy, powstały nowe możliwości, pod-
czas gdy na nasyconym rynku amerykańskim
firmom robiło się za ciasno. W Stanach pew-
nie też bym sobie poradził, ale w stosunku do
tak ogromnej gospodarki byłem zbyt małym
graczem, zaś w Polsce było mi łatwiej, bo gdy
zaczynałem, nie miałem w swoim otoczeniu
wielkich konkurentów. Ówczesna gospodar-
ka zachęcała do rozwoju i wszystkim dawa-

ła na starcie równe szanse, tyle że nie wszy-
scy chcieli z tego skorzystać.

Jakim jest pan szefem? Pracownicy
mają w firmie dużą swobodę działania, czy
wykonują ściśle pańskie polecenia?

– Mam już tak dobrany zespół, że pra-
cownicy samodzielnie radzą sobie na stano-
wiskach kierowniczych. Ja jestem dla nich kon-
sultantem, do którego mogą się zawsze
zwrócić, ale ich nie wyręczam, dzięki czemu
mogą czerpać satysfakcję z odpowiedzialnie
podejmowanych decyzji. Ja mam do nich za-
ufanie, a oni niezależność i dużą swobodę de-
cyzyjną. To dojrzałe i nowoczesne zarzą-
dzanie. Ja czerpię od moich pracowników ce-
chy przypisywane młodości, a im daję swo-
ją roztropność oraz pieniądze. W ten sposób
wspólnie tworzymy nowoczesną gospodar-
kę, a mnie udaje się wygospodarować trochę
czasu, którego wciąż brakuje, na podróże. Lu-
bię zmiany zarówno w sferze zawodowej, jak
i prywatnie, dlatego wciąż szukam nowych
miejsc na wypoczynek, a w biznesie chętnie
podejmuję nowe wyzwania. Może dlatego że
jestem wrogiem bezczynności. 

Czy podróżując po świecie, podpatruje
pan rozwiązania i metody zarządzania, któ-
re warto zastosować na rodzimym rynku?

– Mam już takie skrzywienie zawodowe,
że stale obserwuję świat pod kątem możli-
wości gospodarczych i nie potrafię przejść
obok nich obojętnie. Gdziekolwiek jestem, łą-
czę wrażenia turysty z obserwacjami bizne-
sowymi. Doskonałym przykładem jest Bra-
zylia – kraj piękny i warty bliższego pozna-
nia, a zarazem dynamicznie rozwijający się
gospodarczo, a przez to inspirujący bizne-
sowo. Każdy wyjazd pozostawia po sobie ja-
kąś naukę, co pozwala mi z całym przeko-
naniem potwierdzić, że podróże kształcą.

Rozmawiał Mariusz Gryżewski

www.komech.com.pl
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Wokresie 10 lat przeprowadzono
kluczowe dla sektora obron-
nego procesy restrukturyzacji
przede wszystkim oddłużenie

i naprawę spółek wspieraną z Funduszu Re-
strukturyzacji Przedsiębiorstw. Warto wspo-
mnieć o koncentracji 25 spółek w ramach gru-
py Bumar (obecnie Polski Holding Obron-
ny), poza tym komercjalizację przedsię-
biorstw remontowo-produkcyjnych oraz
samą prywatyzację spółek głównie z branży
lotniczej.

Wiceminister Skarbu Państwa Rafał Ba-
niak przyznał na portalu wnp.pl, że nie uda-
ło się dokończyć zakładanego procesu kon-
solidacji. Jako najważniejsze działania, zre-
alizowane w tym sektorze w okresie ostatnich
dwóch lat, wymienił procesy naprawcze w ra-
mach Polskiego Holdingu Obronnego, ma-
jące na celu uproszczenie struktury i obej-
mujące konsolidację spółek w dywizjach
branżowych i naprawczych w spółkach gru-
py kapitałowej Bumar Łabędy.

Skutecznym i wymiernym działaniem,
zdaniem wiceministra, była restrukturyzacja
Huty Stalowa Wola połączona ze sprzedażą
inwestorowi branżowemu części cywilnej
produkcji. Innym skutecznym działaniem
była konsolidacja kapitałowa w PHO. Poza
tym minister Baniak wymienił zakup przez
HSW firmy Jelcz Komponenty czy wsparcie
finansowe kwotą 378 mln zł udzielone spół-
kom obronnym grupy PHO.

– W roku ubiegłym nakładem około
62 mln zł rozpoczęto projekt inwestycyjny, re-
alizowany wspólnie przez Agencję Rozwoju
Przemysłu i PHO, którego przedmiotem jest
budowa na terenie tarnobrzeskiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej z lokalizacją w Radomiu
obiektów przemysłowych, do których prze-
niesiony będzie Łucznik Radom sp z o.o.
– dodał Rafał Baniak. Odnosząc się do pry-
watyzacji spółek sektora obronnego, nadzo-
rowanych przez MSP, podkreślił, że pozostał
do sprzedaży pakiet 18 proc. akcji spółki
EADS PZL Okęcie. MSP podejmuje dzia-
łania zmierzające do zbycia tego pakietu
w trybie publicznym.

Celem mocna grupa
Do końca sierpnia bieżącego roku ma zo-

stać przedstawiony rządowi finalny raport

o konsolidacji przemysłu obronnego – poin-
formował portal wnp.pl. – Naszym celem jest
znalezienie najlepszego rozwiązania, które bę-
dzie świadczyło o zapewnieniu należytego
miejsca dla polskiego sektora obronnego
nie tylko na rynku krajowym, ale i dla wyko-
rzystania potencjału eksportowego – oświad-
czył wiceminister Rafał Baniak. – Celem
jest zbudowanie mocnej grupy. Jest to jednak
sektor wrażliwy i decyzje właścicielskie po-
winny uwzględniać jego specyfikę. Ważne jest
też osiągnięcie porozumienia społecznego
wśród załóg konsolidowanych przedsię-
biorstw.

MSP zleciło ocenę możliwych opcji
rozwoju przemysłu zbrojeniowego w Polsce
firmie doradczej Deloitte. Wynika z niej, że
proponowane zmiany idą w dobrym kie-
runku. Liderzy największych amerykań-
skich i europejskich firm zbrojeniowych
swoją pozycję rynkową zawdzięczają bowiem
przeprowadzonym procesom konsolidacji.
W Polsce ma to się odbywać na zasadach
partnerskich.

Kwestię konsolidacji polskiej zbroje-
niówki poruszono podczas posiedzenia sej-

mowej Komisji Skarbu Państwa. – Jeżeli nasz
przemysł obronny ma przetrwać i być kon-
kurencyjny, to powinien zostać zorganizo-
wany w najbardziej efektywnej formie – po-
wiedział portalowi onet.pl poseł PO, prze-
wodniczący komisji Tadeusz Aziewicz.
– Główną misją powstającego holdingu jest
bycie głównym partnerem polskich sił zbroj-
nych w utrzymaniu i doskonaleniu naszych
systemów obronnych. Warto pamiętać, że
najwięksi gracze na rynku zbrojeniowym
szli tą samą drogą. Taki jest trend światowy;
dobrze, że znajduje on odzwierciedlenie
w strategii naszego rządu.

Aziewicz ocenił, podobnie jak wicemini-
ster Baniak, że konsolidacja stwarza możli-
wość zwiększenia eksportu sprzętu polskiej
produkcji. – Lepsza organizacja – powiedział
– wykorzystanie efektów synergii i idące za tym
obniżenie kosztów mogą otworzyć nowe
szanse dla naszego przemysłu.

Zwrócił też uwagę, że ważna jest kon-
centracja wysiłków eksportowych na wybra-
nych rynkach i ograniczenie konkurencji po-
między polskimi firmami, aby nie były one
rozgrywane przez podmioty trzecie.

Według posła PO, konsolidacja zbroje-
niówki stwarza zdecydowanie większe moż-
liwości dopasowania produkcji do zmienia-
jących się potrzeb polskiej armii, również tych,
które wymagają wdrożenia nowoczesnych
technologii. Proces ten ma związek z bieżą-
cymi planami rządu odnośnie budowy pol-
skiej części tarczy antyrakietowej i realizacji
strategii odstraszania pod nazwą „Polskie kły”,
o której w czerwcu mówił premier Donald
Tusk.

Niech pieniądze pracują
Zdaniem członków komisji, chodzi tak-

że o to, by każda złotówka podatnika prze-
znaczona na obronność pracowała możliwie
najskuteczniej. Warto zatem postrzegać prze-
mysł zbrojeniowy całościowo, wyrzekając
się partykularyzmów. – Rozumiem posłów
walczących o głosy w swoich okręgach czy
związkowców broniących status quo, ale są
sytuacje, kiedy warto spojrzeć na problem sze-
rzej, we wspólnym interesie, wykraczając
poza zaściankowe ambicje – dodał prze-
wodniczący Aziewicz.

CZR

W jedności siła
Przedsięwzięcia naprawcze i konsolidacyjne w polskim przemyśle zbrojeniowym 
zapoczątkowano w roku 2002. Zabrakło im jednak przyspieszenia. Rządowa 
strategia konsolidacji i wspierania zbrojeniówki obowiązywała do roku 2012. 
Trzeba więc było podjąć dalsze kroki, żeby ten proces sfinalizować

PRZEMYSŁ ZBROJENIOWY

Fakty 125



Jakie zadania nakłada na polski rząd
wspólna polityka obronna UE i jak wypa-
damy w konfrontacji z innymi państwami
Europy w zakresie realizacji celów strate-
gicznych bezpieczeństwa Unii?

– Rozwój i wzmacnianie wspólnej poli-
tyki bezpieczeństwa i obrony UE to cel uję-
ty w Traktacie Lizbońskim oraz najważniej-
szych konkluzjach Rady Europejskiej i Rady
Unii Europejskiej na szczeblu ministrów
spraw zagranicznych. Traktat Lizboński wy-
raźnie precyzuje, iż w celu realizacji WPBiO
państwa członkowskie oddają do dyspozycji
Unii swoje zdolności cywilne i wojskowe, aby
przyczynić się do osiągnięcia celów określo-
nych przez Radę. W grudniu bieżącego roku
Rada Europejska ma przeprowadzić strate-
giczną debatę w trzech głównych obszarach:
zwiększenia skuteczności i widoczności
WPBiO; wzmocnienia rozwoju zdolności
obronnych UE oraz wzmocnienia przemysłu
obronnego Unii.

Zarówno pod względem zaangażowania
politycznego, jak też udziału w działaniach ope-
racyjnych, Polska należy do czołówki. Dzięki
współpracy weimarskiej, „Weimar plus” –
czyli Trójkąt Weimarski poszerzony o Hiszpanię
oraz Włochy – oraz sześciu największych
państw UE – tzw. Big6, jesteśmy w grupie
państw realnie kształtujących WPBiO.

Uczestniczymy w kluczowych misjach
wojskowych UE, a pod względem uczest-
nictwa w misjach cywilnych zajmujemy dru-
gie miejsce. Polscy eksperci obecni są w: EU-
LEX Kosowo, EUMM Gruzja, EUPOL
Afganistan i EUCAP Nestor. Jesteśmy też ini-
cjatorem refleksji regionalnej dotyczącej
WPBiO w ramach Grupy Wyszehradzkiej, jak
też z krajami bałtyckimi i nordyckimi oraz Ru-
munią. Z powodzeniem promujemy również
wraz ze Szwecją rozwój współpracy w dzie-
dzinie WPBiO z krajami Partnerstwa Wschod-

niego. M.in. dzięki naszym kursom w tym za-
kresie udało się doprowadzić do powołania
panelu WPBiO w ramach I platformy Part-
nerstwa Wschodniego.

Jak należy oceniać zaangażowanie Pol-
ski w sprawy związane z globalnym bezpie-
czeństwem i przeciwdziałaniem terrory-
zmowi, operacje pokojowe oraz aktywność
na polu współpracy międzynarodowej w za-
kresie bezpieczeństwa?

– Polska jest aktywnym uczestnikiem
działań na rzecz rozbrojenia i nierozprze-
strzeniania broni masowego rażenia. Nasz
kraj jest członkiem wszystkich istniejących re-
żimów nieproliferacyjnych i kontrolnych.
Zabiegamy o większą przejrzystość arsena-
łów nuklearnych, rewitalizację Konferencji
Rozbrojeniowej w Genewie, promocję raty-
fikacji Układu o Zakazie Prób z Bronią Ją-
drową, a także uniwersalizację Protokołu Do-
datkowego Międzynarodowej Agencji Ener-
gii Atomowej, który przyczyniłby się do
zwiększenia bezpieczeństwa w zakresie tech-
nologii jądrowych.

Na wielu forach, w tym NATO i Konfe-
rencji Przeglądowej Układu o nieproliferacji
broni jądrowej, podejmujemy kroki na rzecz
rozpoczęcia dialogu nt. taktycznej broni ją-
drowej, jako że ten rodzaj broni nie został ob-
jęty dotychczas żadnym porozumieniem
rozbrojeniowym, a z naszego punktu widze-
nia stanowi znaczący problem dla bezpie-
czeństwa w Europie.

Aktywnie działamy na rzecz promocji za-
kazu produkcji, obrotu i stosowania broni che-
micznej oraz biologicznej. Co roku, jako je-
dyny sponsor, przedstawiamy na forum
Zgromadzenia Ogólnego ONZ rezolucję
dotyczącą implementacji Konwencji o zaka-
zie broni chemicznej. Z sukcesem przewod-
niczyliśmy w tym roku Konferencji Przeglą-
dowej Konwencji o zakazie broni chemicznej.

Od wielu lat współpracujemy z innymi
krajami na rzecz zwiększenia zdolności prze-
ciwdziałania rozprzestrzenianiu broni ma-
sowego rażenia. W maju bieżącego roku by-
liśmy gospodarzem Spotkania Politycznego
PSI – Proliferation Security Initiative. Wzię-
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Polska nie może sobie 
pozwolić na pozostawanie
na marginesie
Jednym z istotnych elementów oceny wiarygodności Polski jako Sojusznika, jak też
jako państwa aktywnie zaangażowanego w politykę bezpieczeństwa UE, jest udział
naszego kraju w operacjach i misjach międzynarodowych. Znajduje to bezpośrednie
przełożenie na włączanie Polski w nieformalne konsultacje poprzedzające istotne 
decyzje polityczne podejmowane na forum międzynarodowym. Wpływa też na „wagę”
polskiego głosu w prowadzonych dyskusjach – mówi Bogusław Winid, podsekretarz
stanu ds. polityki bezpieczeństwa w Ministerstwie Spraw Zagranicznych
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li w nim udział przedstawiciele 72 państw oraz
UE, NATO, OBWE, a w wyniku spotkania
udało się ustalić plan działań PSI na wiele lat
do przodu.

Nie zaniedbujemy współpracy z reno-
mowanymi ośrodkami badawczymi w kraju,
jak i zagranicą, organizując szereg konferencji
i seminariów z udziałem naszych przedsta-
wicieli.

Polskie zaangażowanie w operacje i mi-
sje międzynarodowe wydaje się na dziś opty-
malne. Jest ono, pomijając kwestie politycz-
ne, wypadkową zdolności i możliwości Pol-
ski oraz oceny sytuacji bezpieczeństwa mię-
dzynarodowego. W chwili obecnej najwięk-
sza operacja wojskowa NATO – ISAF w Afga-
nistanie podlega stopniowej redukcji, a wraz
z nią nasz w niej udział. W przypadku Bał-
kanów zamierzamy w najbliższym okresie
utrzymać nasz poziom uczestnictwa w mi-
sjach NATO i UE. Jednocześnie zaczyna
zwiększać się liczba misji UE, tak cywilnych,
jak i wojskowych, jednakże o stosunkowo nie-
wielkiej liczebności i wysokiej specjalizacji. Je-
śli chodzi o misje cywilne UE, o czym już
wspomniałem, ze 187 ekspertami zajmujemy
obecnie 2. miejsce po Niemczech. Liczba cał-
kowita Polaków biorących udział w misjach
i operacjach międzynarodowych waha się
w granicach 2200–2350 osób.

Wieloaspektowe jest także nasze zaan-
gażowanie w wysiłki na rzecz przeciwdziała-
nia i zwalczania terroryzmu. Polska jest stro-
ną 14 z 18 konwencji i protokołów ONZ
i 3 konwencji Rady Europy, jak też imple-
mentuje dokumenty przyjęte na forum UE
w tym obszarze. Angażujemy się w dyskusję
na forach międzynarodowych, w tym ONZ,
UE, NATO, OBWE i Rady Europy. Wspie-
ramy praktyczne działania wspólnoty mię-
dzynarodowej w wymiarze politycznym i mi-
litarnym oraz w formie wsparcia technicznego
i pomocy rozwojowej, m.in. w Afganistanie.
Rozwijamy współpracę bilateralną z szeregiem
państw, m.in. z USA. W zakresie zwalczania
finansowania terroryzmu Polska stosuje się
do zaleceń Financial Action Task Force oraz
MONEYVAL – instytucji Rady Europy.

Jakie państwa oprócz Rosji i Stanów
Zjednoczonych mają dla rodzimej polityki
zagranicznej wiodące znaczenie w kontek-
ście gotowości obronnej i budowania relacji
sojuszniczych oraz wymiany doświadczeń?

– Przez niemalże dwadzieścia lat zasad-
niczym punktem odniesienia naszej polityki
bezpieczeństwa było członkostwo w NATO
i w UE. Dziś, wykorzystując własne zdolno-
ści, zaangażowanie i inicjatywę, staramy się
wzmocnić możliwości działania obu tych or-
ganizacji. Staramy się być aktywni w wielu
konstelacjach współpracy obronnej i konse-
kwentnie rozszerzamy grono partnerów w re-
gionie. Doświadczenia ostatniego półtora
roku obfitują w wydarzenia służące pogłę-
bianiu współpracy regionalnej w dziedzinie
bezpieczeństwa. Od jesieni 2011 roku orga-

nizujemy szereg konsultacji z partnerami z re-
gionu na szczeblu politycznym i eksperckim,
dzięki którym udało się zdefiniować nasze po-
trzeby i możliwości pogłębionej współpracy.
Nasze działania realizujemy dwukierunkowo:
rozwijamy kooperację dwustronną z naszy-
mi partnerami strategicznymi przy jedno-
czesnym pogłębianiu współpracy w wymia-
rze regionalnym.

Wypracowaną przez Polskę i Wielką Bry-
tanię rzadko stosowaną formułę współpracy,
jaką są wspólne spotkania ministrów spraw
zagranicznych i obrony, tzw. kwadryga, z po-
wodzeniem wykorzystujemy podczas kon-
sultacji z innymi państwami, np. ze Szwecją.
Przynajmniej raz do roku organizujemy tak-
że spotkania kwadryg wiceministrów spraw
zagranicznych i obrony narodowej z Cze-
chami, Estonią, Danią i Rumunią. Brak w re-
lacjach dwustronnych istotnych różnic spra-
wia, że konsultacje koncentrują się zazwyczaj
na kwestiach współdziałania obu państw
w ramach NATO i WPBiO, a także na
współpracy przemysłów obronnych i rozwoju
zdolności. W czerwcu skończyła swój dyżur
Weimarska Grupa Bojowa.

Równolegle z procesem rozwijania współ-
pracy z naszymi partnerami strategicznymi
podejmujemy działania służące pogłębieniu
kooperacji regionalnej. Podczas naszego
przewodnictwa w Grupie Wyszehradzkiej
– od lipca 2012 do czerwca 2013 roku – wie-
lokrotnie podkreślaliśmy nasze przywiązanie
do idei współpracy obronnej V4. Pracujemy
nad tym, aby ujęte w licznych deklaracjach cele
współpracy wyszehradzkiej zmaterializowa-
ły się w konkretnych projektach. Aktualnie in-
tensyfikujemy prace związane z utworzeniem
Wyszehradzkiej Grupy Bojowej, która ma ob-
jąć dyżur w I połowie 2016 roku. Podjęliśmy
także działania na rzecz rozbudowania
współpracy V4+ w wymiarze transregional-
nym. Spotkania V4 z przedstawicielami Trój-
kąta Weimarskiego oraz przedstawicielami
państw nordyckich i bałtyckich pokazały, że
w sferze bezpieczeństwa istnieje szeroki po-
tencjał do współdziałania. Mamy nadzieję, że
węgierskie przewodnictwo V4 będzie konty-
nuować rozpoczęte działania.

Jakie dotychczasowe doświadczenia i pla-
nowane debaty na forum międzynarodowym
są kluczowe z punktu widzenia realizacji za-
łożeń wynikających z członkostwa w NATO
i UE oraz krajowych celów związanych ze
skuteczną polityką bezpieczeństwa?

– Na forum wewnątrzsojuszniczym klu-
czowe z punktu widzenia interesów Polski de-
baty toczą się niemal nieprzerwanie. Ich
uwieńczeniem są najważniejsze spotkania sze-
fów państw i rządów NATO, zwoływane zwy-
czajowo co dwa lata, lub też spotkania na
szczeblu ministrów spraw zagranicznych i mi-
nistrów obrony, organizowane kilka razy
w roku.

Szczyty NATO stanowią okazję do przy-
jęcia na najwyższym szczeblu najważniejszych

dokumentów o charakterze strategicznym.
Najistotniejsze tego rodzaju spotkania w ostat-
nich latach związane z gwarancją bezpie-
czeństwa Polski, uwiarygodnioną adekwat-
nymi sojuszniczymi zdolnościami obronny-
mi, odbyły się podczas szczytu NATO w Li-
zbonie w 2010 roku oraz szczytu NATO
w Chicago w 2012 roku. W 2010 roku przy-
jęta została Nowa Koncepcja Strategiczna de-
finiująca główne zadania Sojuszu oraz okre-
ślająca zagrożenia dla bezpieczeństwa człon-
ków w zmieniających się warunkach mię-
dzynarodowych. Z punktu widzenia intere-
sów bezpieczeństwa Polski najważniejsze
dla nas sprawy zostały ujęte w korzystny spo-
sób. Koncepcja potwierdza niepodważalne
znaczenie kolektywnej obrony oraz odstra-
szania, a także mechanizmów umożliwiają-
cych realizację zapisów art. 5 Traktatu Wa-
szyngtońskiego. Dodatkowo, do podstawo-
wego traktatowego zadania, jakim jest ko-
lektywna obrona, dołączono bezpieczeń-
stwo oparte na współpracy – cooperative se-
curity oraz zarządzanie kryzysowe – crisis ma-
nagement. Zmieniające się środowisko bez-
pieczeństwa w pełni uzasadnia te zmiany.

Szczyt w Chicago był kolejnym etapem
strategicznej wewnątrzsojuszniczej dyskusji
o kierunkach rozwoju organizacji. W przyję-
tej w czasie szczytu deklaracji, zgodnie z na-
szymi oczekiwaniami, wyraźnie wyartykuło-
wane zostało znaczenie sojuszniczej obrony
kolektywnej oraz zadań związanych z art. 5
w procesie planowania obronnego. Z punk-
tu widzenia polskich interesów zadbaliśmy
o potwierdzenie stałej aktualizacji sojuszni-
czych planów obronnych oraz o prowadze-
nie ćwiczeń poligonowych przez wojska
państw członkowskich NATO. Tego rodzaju
ćwiczenia o kryptonimie Steadfast Jazz 2013
odbędą się w Polsce już w listopadzie.

Kolejne spotkanie głów państw i szefów
rządów członków NATO odbędzie się w przy-
szłym roku i wraz z zakończeniem misji
ISAF w Afganistanie da zapewne początek
nowemu rozdziałowi w historii Sojuszu, któ-
ry po okresie intensywnych działań opera-
cyjnych poza obszarem traktatowym powi-
nien powrócić do roli sojuszu obronnego.

Z kolei polskie doświadczenia w zakre-
sie realizacji założeń polityki zagranicznej
w odniesieniu do UE to przede wszystkim
okres prezydencji polskiej w Radzie Unii Eu-
ropejskiej, także w kontekście procesu jej przy-
gotowań. Cały czas zbieramy owoce naszej
pracy. Naszym głównym celem było i pozo-
staje takie wzmocnienie WPBiO, które od-
powiada z jednej strony ambicjom UE, z dru-
giej zaś wyzwaniom globalnym i rosnącej po-
trzebie przejęcia przez Europę odpowie-
dzialności za to, co dzieje się w jej bezpo-
średnim sąsiedztwie – wschodnim i połu-
dniowym.

W ostatnich miesiącach polskie stano-
wisko nt. kierunków rozwoju polityki bez-
pieczeństwa i obronnej UE było wielokrotnie
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przedstawiane w trakcie spotkań na szczeblu
szefów państw i rządów Grupy Wyszeh-
radzkiej oraz Francji i Niemiec, ministrów
spraw zagranicznych i obrony Grupy Wy-
szehradzkiej, a także ministrów spraw za-
granicznych i obrony „Weimar plus”. Z na-
szego punktu widzenia istotne jest, by euro-
pejską politykę obronną budować w oparciu
o wzmacnianie zdolności narodowych wszyst-
kich państw UE, a samą WPBiO opierać na
trzech filarach pakietu weimarskiego – zdol-
nościach, instytucjach, operacjach. Kolejnym
etapem dyskusji na temat WPBiO oraz oka-
zją do prezentacji polskich postulatów przed
Radą Europejską w grudniu bieżącego roku
będzie nieformalne spotkanie ministrów
obrony UE oraz spraw zagranicznych UE we
wrześniu bieżącego roku, a także Rada ds. Za-
granicznych w listopadzie.

Na ile znaczący jest polski głos w mię-
dzynarodowej dyskusji dotyczącej bezpie-
czeństwa Unii? Jakie dotychczasowe pro-
pozycje i działania naszego rządu spotkały
się z przychylnością i uznaniem w globalnej
debacie, a jakie postulaty istotne z punktu
widzenia krajowej polityki i realizowanych
celów mają szansę być przeforsowane?

– W dyskusji na temat bezpieczeństwa
i obrony UE należymy do tych, którzy mó-
wią czasem dobitnie i są słuchani. Tę pozy-
cję zawdzięczamy z jednej strony naszym osią-
gnięciom podczas prezydencji w Radzie UE,
z drugiej naszemu aktywnemu uczestnictwu
w spotkaniach i inicjatywach podejmowanych
w ramach Grupy Wyszehradzkiej, Weimar-
skiej, w formule „Weimar plus”, również
z udziałem Wielkiej Brytanii.

Wypracowane podczas polskiej pre-
zydencji zapisy konkluzji FAC z grudnia
2011 roku nie tracą na aktualności. Dzięki pol-
skiemu zaangażowaniu udało się doprowa-
dzić do aktywacji Centrum Operacyjnego UE
dla operacji/misji UE w rogu Afryki. Uspraw-
nienie planowania wyprzedzającego, rewizja
procedur zarządzania kryzysowego, przegląd
Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych
czy też zwiększenie elastyczności i użytecz-
ności Grup Bojowych – to kolejne procesy,
które udało nam się zawrzeć w zapisach kon-
kluzji i które obecnie są w procesie realizacji
przez odpowiednie komórki i instytucje unij-
ne. Obecnie, z punktu widzenia polskich in-
teresów, najistotniejsze będzie odpowiednie
przygotowanie Polski do uczestnictwa w de-
bacie Rady Europejskiej w grudniu bieżące-
go roku.

W jakim stopniu zdolności obronne
naszej armii i postępy w zakresie jej mo-
dernizacji czynią Polskę wiarygodnym part-
nerem w rozmowach i działaniach z zakre-
su bezpieczeństwa na szczeblu międzyna-
rodowym?

– W okresie, gdy inne państwa redukują
budżety obronne, nasz kraj na obronność
przeznacza 1,95 proc. PKB. W tej kwestii sta-
liśmy się przykładem do naśladowania, co

podkreślił wizytujący Polskę w czerwcu bie-
żącego roku sekretarz generalny NATO An-
ders Fogh Rasmussen. W najbliższym dzie-
sięcioleciu Polska zamierza przeznaczyć
na modernizację swoich Sił Zbrojnych blisko
140 mld zł. Należy pamiętać, że nowoczesna
armia wpływa na wzmacnianie zdolności So-
juszu Północnoatlantyckiego, co leży w na-
szym interesie, pośrednio zaś na wizerunek
naszego kraju.

Jednym z istotnych elementów oceny wia-
rygodności Polski jako Sojusznika, jak też jako
państwa aktywnie zaangażowanego w poli-
tykę bezpieczeństwa UE, jest udział naszego
kraju w operacjach i misjach międzynaro-
dowych. Znajduje to bezpośrednie przełożenie
na włączanie Polski w nieformalne konsultacje
poprzedzające istotne decyzje polityczne po-
dejmowane na forum międzynarodowym.
Wpływa też na „wagę” polskiego głosu w pro-
wadzonych dyskusjach.

Polska, jako duże państwo europejskie,
nie może sobie pozwolić na pozostawanie na
marginesie działań podejmowanych w za-
kresie problematyki bezpieczeństwa mię-

dzynarodowego w ramach UE i NATO.
Zwiększanie zdolności naszej armii oraz jej
modernizacja mogą się zaś istotnie przyczynić
do tego, aby Polska była postrzegana i, co
ważniejsze, traktowana nie jako źródło „siły
liczebnej”, ale przede wszystkim wyspecjali-
zowanych zdolności. Zaangażowanie w tym
charakterze pozwoliłoby też ograniczyć do
minimum ewentualne straty ludzkie.

Jakie znaczenie dla krajowej polityki ma
eksport w dziedzinie przemysłu zbrojenio-
wego oraz współpraca w ramach programów
offsetowych i jak wyniki tego sektora go-
spodarki rzutują na polityczne relacje mię-
dzynarodowe oraz miejsce w procesie kon-
solidacji europejskiego przemysłu obron-
nego?

– Zacznę od offsetu, który w ostatnich la-
tach był bardzo ważny dla polskiego sekto-
ra obronnego. Umożliwił polskim firmom na-
wiązanie współpracy z czołowymi produ-
centami uzbrojenia na świecie oraz zdobycie
dostępu do nowoczesnych technologii. Po-
zwoliło to na podniesienie ich konkurencyj-
ności oraz uzyskanie szerszego dostępu do
rynków zagranicznych. W związku z wejściem

w życie dyrektywy obronnej nr 2009/81 zmie-
nia się charakter offsetu. Może być on teraz
stosowany tylko z uwagi na ważny interes bez-
pieczeństwa państwa. Ponieważ offset jest dla
nas istotnym instrumentem zwiększania po-
tencjału obronnego naszego kraju, nie za-
mierzamy w najbliższej przyszłości z niego re-
zygnować.

Szeroko zakrojony program moderniza-
cji technicznej polskich Sił Zbrojnych na lata
2013–2022 stanowi kolejną szansę na pozy-
skanie nowoczesnych technologii poprzez
współpracę z partnerami zagranicznymi.
Chcemy, aby realizacja programu wpłynęła
pozytywnie nie tylko na kondycję polskich Sił
Zbrojnych, ale także przedsiębiorstw, czyniąc
je bardziej konkurencyjnymi, m.in. w eksporcie.
Możliwości eksportowe mają istotne zna-
czenie dla rozwoju sektora obronnego. Ge-
neralnie dają one firmom pewną niezależność
ekonomiczną, co jest szczególne widoczne
w przypadku spadku zamówień krajowych.
Weryfikują też ofertę, podnosząc jej jakość.
Chcielibyśmy, aby polskie przedsiębiorstwa
miały lepsze wyniki w eksporcie. Dlatego MSZ

stara się je wspierać w promocji na świato-
wych rynkach.

Chcę podkreślić, że jako MSZ jesteśmy
w stałym kontakcie z wieloma naszymi fir-
mami działającymi za granicą. Minister Ra-
dosław Sikorski w rozmowach politycznych
ze swoimi partnerami uwzględnia kwestie in-
teresów naszych przedsiębiorstw, jeśli zwra-
cają się one do nas z taką prośbą. Ja również
o nich pamiętam, gdy spotykam się z moimi
odpowiednikami. W Ministerstwie Departa-
ment Polityki Bezpieczeństwa posiada wydział
zajmujący się tematyką przemysłów obron-
nych. Dlatego zachęcamy wszystkich do
kontaktowania się z nami lub bezpośrednio
z ambasadami.

Dodatkowo pragnę zaznaczyć, że spra-
wy te regularnie uzgadniamy z Ministerstwem
Obrony Narodowej. Działania obu naszych
ministerstw w obszarze promocji oferty prze-
mysłu obronnego są skoordynowane i uzu-
pełniają się. I co ważne, jesteśmy otwarci na
sugestie przedsiębiorstw, a także uwagi.

Rozmawiała 
Magdalena Szczygielska
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Możliwości eksportowe mają istotne znaczenie 
dla rozwoju sektora obronnego. Generalnie dają
one firmom pewną niezależność ekonomiczną, 
co jest szczególne widoczne w przypadku spadku 
zamówień krajowych. Weryfikują też ofertę, 
podnosząc jej jakość. Chcielibyśmy, aby polskie
przedsiębiorstwa miały lepsze wyniki w eksporcie.
Dlatego MSZ stara się je wspierać w promocji 
na światowych rynkach





Jak spółka plasuje się ze swoimi wyni-
kami na tle wszystkich dywizji Bumaru, czy-
li obecnie Polskiego Holdingu Obronnego?

– Mamy największą sprzedaż na jedne-
go zatrudnionego i rekordowy zysk: około
41 mln zł.

To gdzie jest kryzys, skoro przychody
PCO w 2012 roku wyniosły 231,2 mln zł,
a zysk netto 41 mln zł?

– To, że jest kryzys, potwierdzają różne
wskaźniki gospodarcze. My wykorzystali-
śmy wszystkie szanse: inżynierskie i marke-
tingowe, bo działamy na rynku regulowanym
– wojskowym. Przekonaliśmy nabywcę, że
nasz sprzęt jest dobry i warto go kupić.

Jak wygląda realizacja projektu „Żoł-
nierza przyszłości” Tytan?

– Uczestniczy w nim konsorcjum 13 firm,
którego liderem jest PCO. To bardzo skom-
plikowane przedsięwzięcie, obejmujące ob-
szary: obserwacji i rozpoznania, systemu
uzbrojenia, umundurowania, przenoszenia,
ochrony i C4I. Każda z firm dostarczy naj-
nowocześniejsze produkty. W gestii PCO jest
obszar obserwacji i rozpoznania, a ponadto
naszym zadaniem jest koordynacja działań
w zakresie prowadzenia prac badawczo-
-rozwojowych, integrowania produktów
w systemy oraz poszukiwania aplikacji dla
efektów prac B+R. Obecnie trwają negocja-
cje z MON, które – mam nadzieję – skończą
się latem i podpiszemy umowę.

W jakim stopniu innowacyjne produk-
ty i technologie PCO zapewniają firmie
przewagę konkurencyjną?

– Dla mnie innowacyjność to być albo nie
być! Bo to przede wszystkim odpowiadanie

na oczekiwania klienta, a nasz klient, czyli woj-
sko, jest bardzo wymagający. Wie czego
chce, gdyż zdobył doświadczenie podczas mi-
sji wojskowych za granicą. Wie też jakim
sprzętem dysponują najnowocześniejsze ar-
mie na świecie, co nas bardzo mobilizuje.
Z drugiej jednak strony, zdajemy sobie spra-
wę, że systematyczny rozwój produktu jest
podstawą egzystencji firmy – jeśli tego nie robi,
to po prostu znika z rynku.

PCO jest firmą inżynierską, co daje nam
przewagę nad firmami typowo produkcyj-
nymi czy nawet instytutami, które odpo-
wiadają za fazę koncepcyjną projektu. My
odpowiadamy za cały cykl powstawania
produktu, tj. od pomysłu, czyli zdefiniowania
wymagań klienta, przez stworzenie tech-
nologii, a następnie produktu, po przete-
stowanie go, wdrożenie do produkcji i sprze-
daż. Innowacyjność może być na każdym
etapie. Chyba jako jedyna firma w Polskim
Holdingu Obronnym wdrożyliśmy kom-
pleksowy system informatyczny obejmują-
cy wszystkie obszary działalności, dzięki cze-
mu możliwe jest sprawdzenie obciążania po-
szczególnych urządzeń oraz operacji wy-
konywanych przez pracowników.

PCO produkuje sprzęt militarny, ale są-
dzę, że pewne wyroby można „ucywilizo-
wać”, np. chętnie bym kupił gogle nokto-
wizyjne.

– Każdy produkt wojskowy podlega
pewnym procedurom. Każda pozycja jest re-
jestrowana i musimy się z nich rozliczać.
A nabywca naszego produktu musi mieć tzw.
świadectwo końcowego użytkownika.

Jeśli jednak mówimy o technologiach, to
mogą być zastosowane w produktach cywil-
nych, jak np. noktowizyjne kamery, lornetki
czy gogle. Zastanawiamy się nad taką ofer-
tą, ale – powiem szczerze – nam się ona nie
opłaca, bo wymagałaby produkcji wielkose-
ryjnej. Oczywiście moglibyśmy założyć zaj-
mującą się nią spółkę, ale na rynku jest spo-
ra konkurencja.

Natomiast nic nie stoi na przeszkodzie
opracowywania innych produktów, w których
wykorzystywane są szczególne technologie.
W firmie Elektronika SA, którą również za-
rządzam, technologię mikrofalową wyko-
rzystano do produkcji glukometra mierzące-
go bezinwazyjnie poziom cukru w organizmie.
Wspólnie z warszawskim Instytutem Optyki
Stosowanej uzyskaliśmy helową plazmę mi-
krofalową wykorzystywaną w spektrome-

trze identyfikującym pierwiastki w substan-
cjach gazowych, ciekłych i stałych. Wiele roz-
wiązań może być zastosowanych np. w tele-
medycynie. To innowacje służące bezpie-
czeństwu ludzi.

W jakim kierunku powinny zmierzać
projektowane systemy obronne i elementy
wyposażenia żołnierza z zakresu optoelek-
troniki?

– W ciągu 22 lat zarządzania firmami wi-
dzę duże zmiany: kiedyś kupowano konkretny
sprzęt, np. czołg czy gogle, dziś generałowie
odpowiedzialni za uzbrojenie myślą w kate-
goriach całych systemów. Chcą produktu za-
pewniającego pełną zdolność bojową, jak np.
Tytan.

Przyszłością jest integracja systemów,
w których optoelektronika odgrywa istotną
rolę. Wynika to z faktu, że żołnierz w każdej
chwili potrzebuje informacji o lokalizacji
swojej oraz przeciwnika.

No właśnie, czy wkrótce nie okaże się, że
Tytan jest passé, bo liczą się drony?

– Dron nie zastąpi żołnierza. Jest jednym
z elementów jego wyposażenia wykorzysty-
wanym do obserwacji terenu czy nawet
ostrzału przeciwnika. Jednak nigdy nie zastąpi
innego sprzętu, np. robotów, nie mówiąc o ar-
tylerii czy samolotach. Wojsko jest zaintere-
sowane produkcją dronów w Polsce, a wów-
czas chcielibyśmy zostać dostawcą głowic
optoelektronicznych – sensorów. Nie mamy
ambicji produkowania latających obiektów.
Naszą specjalnością jest fotonika, czyli tech-
nologia wykorzystująca fale światła widzial-
nego i niewidzialnego. Jestem członkiem
Rady ds. Polityki Innowacji, organu dorad-
czego prezydenta m.st. Warszawy. Udało mi
się zakwalifikować fotonikę jako jedną ze spe-
cjalności Warszawy, a może i całego woje-
wództwa. Umożliwi to pozyskanie środków
nie tylko z UE, ale i z NCBiR.

Wizją PCO jest bycie do 2016 roku
wiodącym dostawcą urządzeń optoelektro-
nicznych dla służb mundurowych w Polsce
i na wybranych rynkach zagranicznych. Ja-
kich?

– Chcemy zaistnieć na rynkach poso-
wieckich, oferując armiom modernizację
m.in. peryskopów, celowników do czołgów,
systemów kierowania ogniem, a także na ryn-
kach „otwartych”, jak kraje arabskie czy
Malezja i Indonezja.

Rozmawiał Jerzy Bojanowicz
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Od pomysłu do sprzedaży
Kiedyś mówiło się o transferze technologii wojskowych do cywila. 
Dziś to wojsko kupuje produkty cywilnych firm informatycznych 
– mówi Ryszard Kardasz, prezes zarządu, dyrektor generalny PCO SA
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Ośrodek Technologii Morskich od chwili po-
wstania w 2006 roku zrealizował kilkadziesiąt
prac naukowo-badawczych i projektów na
rzecz obronności i bezpieczeństwa, zakończo-
nych wdrożeniem i wprowadzeniem na
uzbrojenie, z których wiele zostało wyróżnio-
nych i nagrodzonych.

Doświadczeni i utytułowani specjaliści OTM
aktywnie i kreatywnie uczestniczą w pracach
międzynarodowych grup badawczych.

Urządzenia i systemy zaprojektowane i wyko-
nane przez OTM realizują takie zadania, jak:
� Pomiary sygnatur pól fizycznych obiektów

rzeczywistych.
� Monitorowanie sytuacji nawodnej 

i podwodnej, w sposób zapewniający 
skrytość działania.

� Bezpieczeństwo baz morskich, portów, 
torów wodnych, wydzielonych akwenów, 
konstrukcji hydrotechnicznych.

� Inne zastosowania indywidualizowane do
potrzeb użytkownika.

OŚRODEK TECHNOLOGII MORSKICH
AKADEMII  MARYNARKI  WOJENNEJ

im. Bohaterów Westerplatte

ul. inż. Jana Śmidowicza 69 fax +48 58 625 48 46
81-103 GDYNIA tel. +48 58 626 25 07; 626 28 97

www.amw.gdynia.pl i.gloza@amw.gdynia.pl



Jerzy Bojanowicz

Najwyższą w Polsce skuteczno-
ścią pozyskiwania środków na ba-
dania może się poszczycić WAT
– to najwyższa kwota w przeli-

czeniu na jednego pracownika naukowego.
Aż 60 proc. naszego budżetu pochodzi z ryn-
ku: z przemysłu czy zwycięstwa w konkursach
o granty na badania naukowe, innowacje, pa-
tenty itp. Ponieważ taki budżet jest w Polsce
nietypowy, więc niektórzy mówią, że WAT to
taka „amerykańska uczelnia” – mówił mi
2 lata temu dr hab. inż. Andrzej Najgebau-
er, ówczesny prorektor ds. naukowych tej
uczelni. Sądzę, że ta konstatacja jest wciąż
aktualna.

Kierunek: kosmos
168,7 mln zł dofinansowania uzyskał

WAT z Programu Operacyjnego Innowa-
cyjna Gospodarka na realizację 10 projek-
tów o łącznej wartości 218 mln zł. Ponad
164 mln zł pójdzie na OPTOLAB, czyli roz-
budowę bazy laboratoryjnej Instytutu Opto-
elektroniki; modernizację i budowę nowej
infrastruktury naukowo-badawczej WAT
i Politechniki Warszawskiej na potrzeby
wspólnych numeryczno-doświadczalnych
badań lotniczych silników turbinowych;
nowe materiały fotoniczne i ich zaawanso-
wane zastosowania; kompozytowy system
pasywnej i aktywnej ochrony obiektów
infrastruktury krytycznej, LAPROMAW
– Laboratorium Projektowania Materiałów
i Szybkiego Wytwarzania Wyrobów oraz no-

woczesny środek transportu osobistego
FLARIS LAR 1. Sądząc jednak z publiko-
wanych na stronie Akademii newsów, sta-
wia ona na „kosmos”.

W grudniu 2012 roku minister obrony na-
rodowej podpisał porozumienie programo-
we dotyczące udziału Polski w międzynaro-
dowym programie naukowo-badawczym
Europejskiej Agencji Obrony pod nazwą
„Innowacyjne Koncepcje i Nowopowstające
Technologie” (JIP ICET 2). Celem progra-
mu jest rozwój przełomowych technologii
i koncepcji otwierających nowe możliwości na
osiąganie nieznanych do tej pory zdolności
operacyjnych, a będzie realizowany w 8 ob-
szarach badawczych, m.in.: systemy do fuzji
danych i informacji oparte na sztucznej in-
teligencji; nowe koncepcje systemów współ-
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Militarne innowacje
Wśród ponad 16 tys. beneficjentów Programu Innowacyjna Gospodarka 
(stan na 30 czerwca 2013 roku) są m.in. Woskowa Akademia Techniczna 
im. Jarosława Dąbrowskiego, Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej, 
Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych i PCO
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pracy człowiek–system czy technologie prze-
chowywania energii.

W styczniu bieżącego roku odbyło się
V spotkanie Komitetu Zarządzającego Pro-
gramem JIP ICET2, w którym udział wzięli
przedstawiciele państw członkowskich EDA
z Francji, Holandii, Polski, Szwecji, Niemiec
i Austrii. Podczas spotkania zadecydowano,
iż w każdym z 8 obszarów technologicznych
wyszczególnionych w programie powinien być
zrealizowany jeden projekt naukowo-ba-
dawczy, na który przeznaczonych zostanie do
650 tys. euro. Miesiąc później Centrum Ba-
dań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk
i WAT podpisały umowę o utworzeniu na te-
renie WAT Krajowego Centrum Inżynierii Ko-
smicznej i Satelitarnej – sieci naukowej, łą-
czącej potencjał renomowanych jednostek na-
ukowo-badawczych na zasadzie synergii, by
najbardziej efektywnie spożytkować możli-
wości, jakie daje członkostwo Polski w Eu-
ropejskiej Agencji Kosmicznej.

Powołana Instytucja ma wzmocnić
współpracę naukową, zintensyfikować ba-
dania i dydaktykę w dziedzinie inżynierii ko-
smicznej i satelitarnej. Projekty realizowane
przez Centrum dotyczyć będą konstruowa-
nia różnego rodzaju oprzyrządowania do sys-
temów satelitarnych, nowych materiałów
stosowanych w technologiach kosmicznych,
doskonalenia systemów nawigacji satelitar-
nej, systemów obserwacji Ziemi oraz syste-

mów pomiaru czasu (m.in. zegar pulsarowy).
Ważnym zadaniem Centrum będzie także dy-
daktyka, tj. kształcenie specjalistów w dzie-
dzinie technologii kosmicznych na studiach
inżynierskich, magisterskich i doktoranc-
kich. Istotne jest też to, że uczestnictwo w Cen-
trum otwarte jest dla instytucji i przedsię-
biorstw zainteresowanych przetwarzaniem
wyników swoich badań naukowych na kon-
kretne projekty związane z tym obszarem tech-
nologicznym.

W maju technologie kosmiczne i sateli-
tarne były tematem VIII posiedzenia Polskiej
Platformy Technologicznej Systemów Bez-
pieczeństwa, którą w 2005 roku utworzyły
33 podmioty państwowe i prywatne. Ich ini-
cjatywa była odpowiedzią na ustalenia Rady
Europejskiej z 2003 roku w sprawie tworze-
nia Platform Technologicznych oraz wyzwa-
nia naukowo-techniczne nakreślone w Strategii
Lizbońskiej. Celem Platformy, w której funk-
cje koordynatora i sekretariatu sprawuje
WAT, jest wzmocnienie współpracy pomiędzy
sektorami nauki, badań i rozwoju, edukacji,
rynku pracy, gospodarki oraz organizacji
otoczenia społeczno-gospodarczego na rzecz
współkształtowania i realizacji priorytetów Na-
rodowego Planu Rozwoju Gospodarczego
i związanych z nim sektorowych programów
operacyjnych.

W ostatnim posiedzeniu uczestniczyło po-
nad stu przedstawicieli reprezentujących

47 instytucji – członków PPTSB, jak i za-
proszonych gości, reprezentujących ośrodki
naukowo-badawcze, przemysłowe oraz in-
stytucje centralne MON i MSW. Rozpoczę-
ły je prezentacje gości honorowych: prof. Alek-
sandra Wolszczana, polskiego radioastro-
noma, odkrywcy pierwszych planet poza-
słonecznych, obecnie profesora Pennsylvania
State University, oraz gen. bryg. pilota ko-
smonauty Mirosława Hermaszewskiego.
Pierwszy mówił o teorii astronomii układów
planetarnych oraz najnowszych ustaleniach
dotyczących ewolucji naszego układu sło-
necznego i wszechświata, natomiast polski ko-
smonauta o realiach związanych z bezpie-
czeństwem lotów załogowych misji ko-
smicznych, przyczynach katastrof i awarii
w trakcie realizacji programów (m.in. Sojuz,
Wostok, Apollo i Gemini, realizowanych
przez Związek Radziecki, Rosję i USA).

Jednak głównym tematem posiedzenia
były możliwości wykorzystania osiągnięć
dokonanych w obszarze technologii ko-
smicznych i satelitarnych przez polskie ośrod-
ki naukowo-badawcze i przemysłowe. Przed-
stawiono konkretne przykłady udanego za-
stosowania tych technologii zarówno na
rzecz wojska czy służb publicznych, jak i w ad-
ministracji państwowej i gospodarce naro-
dowej. Podkreślono również potencjalne ko-
rzyści wynikające z udziału Polski w Euro-
pejskiej Agencji Kosmicznej, co przełożyć się
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Paco Cases
ul. Kraszewskiego 5, 62-041 Puszczykowo
tel. 61 819 40 20, fax 61 623 15 56, info@paco-cases.pl
www.paco-cases.pl

Producent profesjonalnych skrzyń transportowych flight cases
Nasze skrzynie to perfekcyjne połączenie funkcjonalności, estetyki, trwałości i bezpieczeństwa.

Bezpieczeństwo, Komfort, Funkcjonalność
Oferujemy również:
- profesjonalne skrzynie narzędziowe
- skrzynie techniczne przeznaczone do przewożenia ekspozycji targowych
- ekskluzywne walizki do prezentacji wyrobów
- meble studyjne i specjalne

Wykonujemy skrzynie według 
wzorów i specyfikacji Klientów!

Realizujemy zamówienia 
już od 1 sztuki!

Wszystkie nasze wyroby cechują się 
najwyższym światowym standardem 

i są wykonywane z najlepszych 
podzespołów.
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może na zainicjowanie nowych projektów
(m.in. związanych z europejskim „GPS” – sys-
temem Galileo).

27 lutego 2013 roku przedstawiciele
spółek z branży fotonicznej, instytutów na-
ukowych oraz uczelni wyższych podpisali
umowę powołującą Konsorcjum Naukowo-
-Technologiczne „Polska Platforma Tech-
nologiczna Fotoniki”, której szefem jest rek-
tor-komendant WAT, gen. bryg. prof. dr hab.
inż. Zygmunt Mierczyk, a koordynatorem
– dr inż. Ryszard Kardasz, prezes zarządu, dy-
rektor generalny PCO SA. Ideą powołania
platformy jest stawienie czoła wyzwaniom na-
ukowo-technicznym nakreślonym w Strate-
gii Europa 2020 i w polskich dokumentach
strategicznych dotyczących rozwoju kraju.
PPTF, podobnie jak PPTSB, ma wzmocnić
współpracę pomiędzy sektorami: nauki, ba-
dań i rozwoju, przemysłu, edukacji, rynku pra-
cy, służb państwowych oraz organizacji oto-
czenia społeczno-gospodarczego na rzecz
współkształtowania i realizacji programów,
planów i strategii na poziomie narodowym
oraz europejskim. W ramach PPTF prowa-
dzone będą działania nad opracowaniem in-
nowacyjnych technologii i produktów, których
wdrożenie na rynku docelowym pozwoli na
osiągnięcie wzrostu gospodarczego.

Optoelektronika, lotnictwo i… miny
Wojskowa Akademia Techniczna, m.in.

Instytut Optoelektroniki, jest – jeśli chodzi
o uczelnie – głównym partnerem PCO SA.

– W ramach Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka uzyskaliśmy
4,17 mln zł dofinansowania na zastosowanie
technologii optyki asferycznej do produkcji
wyrobów, np. soczewek o zmiennej ognisko-
wej i krzywiźnie. Taka soczewka zastępuje trzy
inne. Właśnie wyeliminowanie szkła sprawi-
ło, że MU-3M jest najlżejszym monokularem
noktowizyjnym na świecie. Jego masa bez ba-
terii to 250 g – mówi Ryszard Kardasz.

PCO SA w tym roku uruchomi produk-
cję tego urządzenia przeznaczonego do ob-
serwacji w nocy, a które po zamontowaniu na
broni może być – we współpracy z celowni-
kiem kolimatorowym lub holograficznym
– wykorzystane jako strzelecki celownik nok-
towizyjny. Nic dziwnego, że na majowych In-
ternational Trade Fair of Defence and Secu-
rity Technologies IDET 2013 w Brnie zosta-
ło uhonorowane nagrodą Magazynu „IDET
News”.

Po środki unijne z powodzeniem sięga In-
stytut Techniczny Wojsk Lotniczych, który jest
instytutem badawczym nadzorowanym przez
ministra obrony narodowej. Jego misją jest
naukowo-badawcze wspomaganie eksplo-
atacji techniki lotniczej. To przede wszystkim
prace dotyczące niezawodności i szeroko po-
jętego bezpieczeństwa lotów. Znaczący w kra-
ju i za granicą dorobek obejmuje setki opra-
cowań o charakterze naukowo-badawczym
i doświadczalno-konstrukcyjnym, które za-

stosowano w lotnictwie Sił Zbrojnych RP. In-
stytut prowadzi działalność innowacyjną
m.in. w zakresie projektowania i integracji sys-
temów lotniczych; integracji systemów C4ISR,
systemów logistycznych, bezzałogowych
statków powietrznych, uzbrojenia lotniczego
i wykorzystania biokomponentów w lotniczych
produktach MPS.

W ramach Programu Operacyjnego In-
nowacyjna Gospodarka ITWL uczestniczy
w realizacji projektu „Opracowanie i badania
symulatora diagnostycznego statku po-
wietrznego w technologii wirtualnej” (wartość
4,8 mln zł, dofinansowanie z UE – 4,1 mln
zł). Jest liderem konsorcjum, a partnerem pro-
jektu jest Wyższa Szkoła Oficerska Sił Po-
wietrznych w Dęblinie. Celem projektu jest
stworzenie i badanie symulatora, który w spo-
sób wirtualny będzie obrazował statek po-
wietrzny, jego elementy techniczne oraz wy-
stępujące uszkodzenia i ich objawy.

ITWL jest też członkiem konsorcjum
realizującego projekt „Nowoczesne techno-
logie materiałowe stosowane w przemyśle lot-
niczym” (wartość: 85,9 mln zł, dofinanso-
wanie – 73 mln zł), którego liderem jest Po-
litechnika Rzeszowska – Koordynator Cen-
trum Zaawansowanych Technologii AERO-
NET „Dolina Lotnicza”. W ITWL realizo-
wane są części zadań badawczych projektu:
badanie podatności na diagnostykę techni-
kami badań nieniszczących (NDT) materia-
łów typu FML.

W 2008 roku Instytut podpisał umowę
dotyczącą rozpoczęcia prac nad projektem
Europejskiej Agencji Obrony (EDA) – Ad-
vanced Helmet and Devices for Individual
Protection, który ma na celu zwiększenie moż-
liwości działania żołnierza na współczesnym
polu walki. Projekt obejmuje wyposażenie in-
dywidualnego żołnierza w sensory: pod-
czerwieni, biologiczno-chemiczne i radiolo-
giczne oraz systemy wykrywania snajperów
i monitorowania stanu zdrowia.

Realizacją projektu zajmuje się między-
narodowe konsorcjum skupiające 8 pod-
miotów, a koordynatorem całości jest firma
Galileo Selex. ITWL odpowiada za opra-
cowanie i wykonanie demonstratora tech-
nologii w zakresie sensorów optoelektro-
nicznych. 

Z kolei w 2010 roku Instytut podpisał po-
rozumienie dotyczące rozpoczęcia prac nad
projektem realizowanym w ramach 7. Pro-
gramu Ramowego UE – OPen ARchitectu-
re for Uav-based Surveillance System (OPA-
RUS), którego celem jest opracowanie otwar-
tej architektury platform dla użycia bezzało-
gowych aparatów latających do ochrony
granic UE. W skład międzynarodowego
konsorcjum, którego koordynatorem jest
francuska firma Sagem, wchodzi 14 firm,
m.in. Dassault Aviation, IAI (Israel Aerospace
Industries), THALES i AFIT (Air Force In-
stitute of Technology, Poland), który w ramach
projektu odpowiada za analizę wymagań

użytkownika (Straż Graniczna, Wojsko Pol-
skie i Frontex – Frontières extérieures, „gra-
nice zewnętrzne” – Europejska Agencja Za-
rządzania Współpracą Operacyjną na Gra-
nicach Zewnętrznych Państw Członkow-
skich Unii Europejskiej), zebranie danych na
temat platform latających i organizację
warsztatów z użytkownikami.

„Tylko” 2,9 mln zł kosztuje projekt „Kom-
pleksowe zarządzanie ochroną patentową wy-
nalazków opracowanych przez Wojskowy
Instytut Techniki Inżynieryjnej im. prof. Jó-
zefa Kosackiego wraz z badaniem możliwo-
ści gospodarczego ich wykorzystania na
świecie”, na który beneficjent uzyskał 2,1 mln
zł dofinansowania z UE. Misją WITI jest pro-
wadzenie badań naukowych i prac rozwojo-
wych w zakresie uzbrojenia i sprzętu inży-
nieryjnego na rzecz obronności i bezpie-
czeństwa państwa, w szczególności zmie-
rzających do zaspokojenia potrzeb obrony na-
rodowej oraz przystosowanie ich wyników do
wdrażania w praktyce.

WITI jest członkiem konsorcjum TIRA-
MISU (Toolbox Implementation for Remo-
val of Anti-personnel Mines, Sub-munitions
and UXO) utworzonego przez 25 partnerów
z 11 państw (koordynatorem jest Królewska
Akademia Wojskowa w Brukseli), a którego
zadaniem jest wdrożenie zestawu narzędzi do
usuwania min przeciwpiechotnych, poci-
sków z amunicji kasetowej oraz niewybuchów.
Zadaniem WITI jest zdefiniowanie kryteriów
praktycznego sprawdzenia (walidacji) za-
projektowanego sprzętu oraz wyszczegól-
nienie odpowiednich procedur tychże badań.
Szczegółowy zakres tych prac obejmuje
m.in.: neutralizację – usuwanie RDX za po-
mocą rozkładu niewybuchowego do pro-
duktów neutralnych dla środowiska i nie-
toksycznych; stworzenie prototypowych ze-
stawów narzędzi do neutralizacji min prze-
ciwpiechotnych metodą wybuchową oraz
metodą spalania; zbudowanie prototypowego
pojemnika do przewozu i czasowego prze-
chowywania materiałów wybuchowych i przed-
miotów niebezpiecznych, jak np. wybuchowe
pozostałości powojenne (Explosive Rem-
nants of War – ERW) i opracowanie projek-
tów dwóch demonstratorów: zdalnie stero-
wanego trału naciskowego (do oczyszczania
terenu z min o działaniu naciskowym oraz
z zapalnikiem odciągowym) oraz lekkiej
przyczepy do przewozu ERW, na której za-
montowany będzie pojemnik do przewozu
materiałów wybuchowych.

Czy projekty realizowane przez te jed-
nostki są naprawdę innowacyjne, czas pokaże.
Prof. dr hab. Stanisław Koziej, sekretarz
stanu, Szef Biura Bezpieczeństwa Narodo-
wego, uważa, że potencjał polskiego prze-
mysłu zbrojeniowego może sprostać wy-
zwaniom związanym z modernizacją tech-
niczną Sił Zbrojnych. Ale istniejące możliwości
muszą się przekształcić się w realne doko-
nania. Mam nadzieję, że tak się stanie. �

PRZEMYSŁ ZBROJENIOWY





Jaki jest aktualnie główny obszar dzia-
łalności Instytutu?

– Instytut działa głównie w dwóch ob-
szarach: obróbki cieplnej i cieplno-chemicz-
nej oraz ochrony przed korozją. Oba te kie-
runki dzielą się na szereg bardziej szczegóło-
wych technologii, które ściśle wiążą się ze
współpracą z przemysłem i jego potrzebami.
Z naszych usług korzystają praktycznie wszyst-
kie branże, od przemysłu medycznego, po-
przez maszynowy, narzędziowy i obronny, po
lotniczy i kosmiczny. Dla sektora obronnego
od wielu lat wykonujemy urządzenia, które
wdrażamy wraz z opracowanymi w Instytu-
cie technologiami. Wykonujemy również wy-
roby, będące elementami sprzętu wojskowe-
go, m.in. pracujemy nad amunicją i granat-
nikiem. Ponadto, jako jedyni umacniamy
wyroby ze stopów tytanu dla sektora lotni-
czego, a konkretnie na potrzeby śmigłowców,
wszystkie koła zębate do Airbusa są azotowane
w Instytucie Mechaniki Precyzyjnej.

Instytut Mechaniki Precyzyjnej wykonał
też szereg prac na rzecz miasta Warszawy, zaj-
mując się tak unikatową dziedziną jak złocenia

galwaniczne zewnętrznego wystroju archi-
tektonicznego Zamku Królewskiego, w tym
tarczy zegara; a także powłok ochronnych na
wielu pomnikach warszawskich, które sta-
nowią wizytówkę miasta, m.in. Pomniku Sy-
renki na Starym Mieście, oraz tablic przed Po-
mnikiem Sapera.

Trudno byłoby znaleźć dziedzinę, w któ-
rej nasza działalność nie miałaby zastoso-
wania, czy to w zakresie produkcji urządzeń
do procesów technologicznych, czy to usług
świadczonych przez nasze Centrum Ob-
róbki Cieplnej – największe w województwie
mazowieckim. Równolegle Instytut Mecha-
niki Precyzyjnej  jest pomysłodawcą techno-

logii z zakresu obróbki cieplnej i powłok gal-
wanicznych, które wdrażamy w przemyśle za-
równo na naszych urządzeniach, jak i na
sprzęcie, którym dysponują producenci. A po-
nieważ w ostatnich latach powstało wiele ma-
łych i średnich przedsiębiorstw, podczas gdy
możliwości edukacji i kształcenia zawodowego
zostały ograniczone, prowadzimy cykliczne
szkolenia dla pracowników zakładów prze-
mysłowych.

Oprócz podstawowych obszarów na-
szej aktywności prowadzimy działalność wy-
dawniczą i informacyjną. Instytut Mechani-
ki Precyzjnej – jako jeden z dwóch instytutów
w Polsce – jest również jednostką notyfiko-
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Nauka potrzebuje 
stabilnego przemysłu
Rozmowa z Tomaszem Babul, dyrektorem Instytutu Mechaniki Precyzyjnej

PRZEMYSŁ ZBROJENIOWY

Jeśli chodzi o kierunki naszego zainteresowania to
wskazałbym przede wszystkim przemysł maszynowy,
obronny i lotniczy, ponieważ realizujemy produkcję
w tym zakresie na potrzeby odbiorców krajowych 
i zagranicznych. Jednocześnie chcemy zacieśnić
współpracę w sferze medycznej



waną w zakresie dopuszczenia do obrotu pro-
duktów pirotechniki widowiskowej. Działal-
ność certyfikacyjna prowadzona przez Instytut
obejmuje wiele wyrobów, spośród których wy-
różnić należy: komory skarbcowe, szafy do
przechowywania wartości, okucia oraz za-
mknięcia pomieszczeń o zwiększonej od-
porności na włamanie oraz wyroby służące
do biernej ochrony przeciwpożarowej. Z na-
szych rozwiązań technologicznych i usług ko-
rzysta kilkaset firm, od mikro aż po wielkie
międzynarodowe koncerny jak AIRBUS czy
Pratt & Witney.

Jak szybko zmieniają się technologie za-
bezpieczeń, w których specjalizuje się In-
stytut Mechaniki Precyzyjnej, i jak dynamika
rynku wpływa na pracę Instytutu, wymu-
szając wciąż nowe rozwiązania?

– W obszarze zabezpieczeń antykoro-
zyjnych obserwuje się szalony rozwój tech-
nologii, co jest rezultatem tendencji rynkowej
zmierzającej do uwzględniania w prowa-
dzonej działalności aspektów środowisko-
wych. Przykładowo, od kilkunastu lat obo-
wiązuje zakaz stosowania powłok kadmo-
wych, z wyjątkiem przemysłu zbrojeniowego,
o dużej odporności, które przed tym zakazem
należały do najpopularniejszych zabezpieczeń.
Kilka lat temu w Stanach Zjednoczonych za-
częła obowiązywać dyrektywa, która mówi,
że chrom sześciowartościowy powinien być
zastąpiony innymi rodzajami powłok, które
nie wykazywałyby właściwości rakotwór-
czych, stąd wszystkie amerykańskie firmy szu-
kają zamienników. My również od kilku lat
pracujemy nad różnymi zamiennikami powłok
chromowych, współpracując w tym zakresie
m.in. z WSK Rzeszów oraz Politechnikami:
Rzeszowską i Warszawską. Wszystko wska-

zuje na to, że kolejną ograniczaną powłoką
będzie powłoka niklowa, ale nie da się jed-
nocześnie zaprzestać produkcji dwóch naj-
popularniejszych na rynku powłok. Ich wy-
cofanie wymaga czasu. Sądzę, że rezygnacja
z niklu nastąpi nie wcześniej niż za kilka, a na-
wet kilkanaście lat.

Jak ocenia pan dzisiejszą współpracę na-
uki z przemysłem?

– Współpraca nauki i biznesu nie należy
do łatwych. Uczelnie są ściśle przystosowa-
ne do tego, żeby kształcić studentów. Ich pra-
cownicy naukowi nie mają czasu na to, aby
poświęcić wiele godzin pracy na wdrożenia
technologii. W związku z tym, że pracowni-
cy uczelni mają inne zadanie, ścisła współ-
praca z przemysłem jest rolą takich instytu-
tów jak nasz. Uczelnie mają na wyposażeniu

świetny sprzęt, z kolei instytuty badawcze mają
dużą wiedzę w zakresie technologii, urządzeń
i wdrażania. Jedynie połączenie tych trzech
ogniw: zakładu, uczelni i instytutu badaw-
czego przynosi pozytywne rezultaty. Mając
tego świadomość, od lat praktykujemy tę za-
leżność, bo żaden z elementów tego trójką-
ta nie ma racji bytu w oderwaniu od pozo-
stałych. Od uczelni czerpiemy bogatą wiedzę
teoretyczną, którą dzięki wieloletniemu do-
świadczeniu umiemy przełożyć na praktykę.
Mógłbym podać wiele przykładów owocnej
współpracy z uczelniami, m.in. z Wydziałem
Inżynierii Materiałowej Politechniki War-
szawskiej, AGH, Politechniką Rzeszowską
i innymi.

Jakie cele wysuwają się na pierwszy plan,
gdy myśli pan o rozwoju Instytutu?

– Przede wszystkim stawiamy na dalszy
rozwój współpracy z przemysłem, szczegól-
nie z sektorem MŚP, oraz z uczelniami. Je-
śli chodzi o kierunki naszego zainteresowa-
nia to wskazałbym przede wszystkim przemysł
maszynowy, obronny i lotniczy, ponieważ re-
alizujemy produkcję w tym zakresie na po-
trzeby odbiorców krajowych i zagranicz-
nych. Jednocześnie chcemy zacieśnić współ-
pracę w sferze medycznej z firmami, które pro-
dukują narzędzia chirurgiczne do pracy na
otwartym sercu oraz stenty do koronografii
i implanty. Jednocześnie wytwórcy grafenu sy-
gnalizują, że nasze technologie idealnie na-
dają się do produkcji grafenu w skali makro.
Nawet nie podejrzewaliśmy, że technologie te
mogą znaleźć tak szerokie  zastosowanie, tym-
czasem jesteśmy po pierwszych próbach, któ-
re wypadły obiecująco. Duże nadzieje wią-
żemy także z przemysłem lotniczym. Insty-
tut  posiada akredytacje największych kon-

cernów lotniczych, obrabiamy części do sa-
molotów i helikopterów. Ten kierunek bę-
dziemy kontynuować. Tak naprawdę każda
dziedzina przemysłu otwiera nas na nowe wy-
zwania, czego przykładem może być choćby
perspektywiczna produkcja noży ze stali da-
masceńskiej, od stuleci owiana tajemnicą, któ-
rą chcemy zgłębić wspólnie z zakładem pro-
dukcyjnym.

Instytuty coraz częściej wchodzą w ob-
szar produkcji. Czy taka tendencja będzie się
utrzymywała?

– Instytut Mechaniki Precyzyjnej od lat
zajmuję się produkcją oraz świadczeniem
usług dla przedsiębiorstw. Jesteśmy produ-
centem pieców do obróbki cieplnej i cieplno-
-chemicznej, aparatury pomiarowej i ba-
dawczej oraz różnych preparatów, w tym past

ochronnych przed nawęglaniem wyrobów
w procesie obróbki. Jednocześnie dysponu-
jemy własnym Zakładem Ochrony Środo-
wiska, którego celem jest monitorowanie
zagrożeń środowiskowych – w tym na zlece-
nie resortów gospodarki i środowiska. Na brak
pracy nie możemy narzekać, ale życzyłbym so-
bie, żeby przemysł był bardziej stabilny i miał
sprzyjające warunki do rozwoju, bo wtedy tak-
że my będziemy mieli dobre widoki na roz-
wój. Los Instytutu zależy od stabilności
przemysłu.

Czy pozbawienie młodych ludzi możli-
wości kształcenia zawodowego postrzega pan
jako istotne zagrożenie dla przemysłu?

– Niewątpliwie jest to problem, któremu
Instytut Mechaniki Precyzyjnej od wielu lat
stara się zaradzić. Warszawski oddział Sto-
warzyszenia Inżynierów i Techników Me-
chaników Polskich, organizuje co roku, na je-
sieni, Warszawskie Dni Techniki, których
głównym zadaniem jest przybliżenie mło-
dzieży problemów technicznych. W tych
dniach zapraszamy młodzież do Instytutu, po-
kazujemy nasze laboratoria, a przede wszyst-
kim urządzenia produkcyjne. Cieszymy się,
że jest tak duży odzew. Co więcej, na skutek
tych spotkań, niektóre szkoły zgłaszają chęć
przeprowadzania regularnych zajęć tech-
nicznych w naszym Instytucie, a także zgła-
szają zapotrzebowanie na organizację po-
kazów i kursów dla młodzieży szkolnej. Na
tego typu propozycje jesteśmy niezwykle
otwarci, bo jestem przekonany, że propago-
wanie kultury technicznej wśród młodych lu-
dzi jest niezwykle istotne. W Instytucie or-
ganizujemy miesięczne praktyki dla studen-
tów różnych wydziałów uczelni technicznych,
a najzdolniejszych studentów włączamy do
realizowanych projektów. Takie działanie
pozwala wytypować najlepszych, którzy zy-
skują szansę zatrudnienia w Instytucie Me-
chaniki Precyzyjnej.

Jest pan nowym dyrektorem Instytutu
Mechaniki Precyzyjnej. Proszę pokrótce
przybliżyć przebieg swojej kariery.

– W Instytucie pracuję już 32 lata, pra-
wie od początku mojej kariery zawodowej. Po
skończeniu studiów na Wydziale Inżynierii
Materiałowej Politechniki Warszawskiej, pra-
cowałem w Ośrodku Badawczo-Rozwo-
jowym Techniki Telewizyjnej, po upływie
1,5 roku, rozpocząłem pracę w Instytucie Me-
chaniki Precyzyjnej, w którym do dziś roz-
wijam się zawodowo. W międzyczasie na Bia-
łorusi i na Ukrainie ukończyłem doktorat,
a w ubiegłym roku odbyła się obrona mojej
rozprawy habilitacyjnej na Wydziale Inżynierii
Produkcji w Warszawie, zaś od 1 lipca bie-
żącego roku zostałem powołany na stano-
wisko dyrektora Instytutu Mechaniki Precy-
zyjnej w Warszawie. 

Rozmawiał Mariusz Gryżewski

www.imp.edu.pl
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Na brak pracy nie możemy narzekać, ale 
życzyłbym sobie, żeby przemysł był bardziej stabilny
i miał sprzyjające warunki do rozwoju, bo wtedy
także my będziemy mieli dobre widoki na rozwój.
Los Instytutu zależy od stabilności przemysłu



INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH

PARTNER W DOSTAWACH ZAAWANSOWANYCH MATERIAŁÓW
WOJSKOWEGO I CYWILNEGO ZASTOSOWANIA

• Przeróbka surowców mineralnych i utylizacja odpadów
• Hutnictwo metali nieżelaznych

• Hydrometalurgia
• Ochrona środowiska

• Przetwórstwo metali i stopów
• Inżynieria materiałowa metali

• Badania nad wytwarzaniem oraz badanie własności materiałów
• Badania i usługi w zakresie materiałoznawstwa

• Chemiczne źródła prądu
• Badania nad wytwarzaniem, modernizacją oraz badanie własności 

chemicznych źródeł prądu
• Badania i usługi w zakresie materiałów dla chemicznych źródeł prądu

• Chemia analityczna 

IMN to bogate doświadczenie we współpracy w ramach 
krajowych i międzynarodowych konsorcjów 

naukowo-przemysłowych!

IMN to nowoczesne laboratoria!

Instytut Metali Nieżelaznych jest jednostką naukową przemysłu metali nieżelaznych w Polsce.
Kompleksowa działalność obejmuje wszystkie fazy procesu produkcji materiałów metalicz-

nych: od przeróbki rud po technologie otrzymywania nowoczesnych produktów oraz zastoso-
wania w finalnych rozwiązaniach technicznych.

Instytut Metali Nieżelaznych

CENTRALA
ul. Sowińskiego 5
44-100 Gliwice
tel. +48 32 23 80 200
fax +48 32 23 16 933
imn@imn.gliwice.pl
www.imn.gliwice.pl

Instytut Metali Nieżelaznych 
w Gliwicach
Oddział Metali Lekkich
ul. Piłsudskiego 19
32-050 Skawina
tel. +48 12 27 64 088
fax +48 12 27 64 776
oml@imn.skawina.pl
www.imn.skawina.pl

Instytut Metali Nieżelaznych 
w Gliwicach
Oddział w Legnicy
ul. Złotoryjska 89
59-220 Legnica
tel. +48 76 85 05 500
fax +48 76 85 05 501
sekretariat.ilg@imn.gliwice.pl
www.imn.legnica.pl

Instytut Metali Nieżelaznych 
Oddział w Poznaniu
Centralne Laboratorium 
Akumulatorów i Ogniw
ul. Forteczna 12, 61-362 Poznań
tel. +48 61 27 97 800
fax +48 61 27 97 897
claio@claio.poznan.pl
www.claio.poznan.pl



INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH
OFERUJE DLA WOJSKA:

USŁUGI:

• Studia wykonalności, analizy
• Badania naukowe
• Prace rozwojowe

• Badania i testy w akredytowanych laboratoriach
• Ekspertyzy, doradztwo w szerokim zakresie materiałoznawstwa, materiałów, modułów, części uzbrojenia 

i uzbrojenia
• Wsparcie wycofania, utylizacji i recyklingu technicznych środków materiałowych

WYROBY:

• Akumulatory lotnicze
• Baterie radiostacji ratunkowych pilotów

• Termiczne baterie rezerwowe amunicji balistycznej, rakietowej
• Hybrydowe źródła prądu (głównego i dodatkowego) do zastosowań lądowych, morskich i powietrznych

• Urządzenia diagnostyczno serwisowe chemicznych źródeł prądu
• Symulacja laboratoryjna pracy chemicznych źródeł prądu w rzeczywistych warunkach eksploatacyjnych

• Lekkie opancerzenie śmigłowców, lekkich i ciężkich pojazdów wojsk lądowych (główne i dodatkowe dla no-
wych i modernizowanych obiektów)

• Lekkie komponenty struktur wodnych, podwodnych, latających i lądowych aparatów bezzałogowych na bazie
stopów magnezu i aluminium

• Pokrycia ochronne elementów konstrukcyjnych na bazie stopów magnezu i aluminium
• Obróbka komponentów na bazie stopów aluminium i magnezu

• Materiały uszlachetniające komponentów

BTR-07 BTR-06 BTR-05 BTR-03 Typ 20 
KSX 25 P

Typ 20 KSX 25 P z przyłą-
czem do zastosowania 

na śmigłowcach

Typ 20 
KSX 20 P

Typ 20 
KSX 15 P

Bateria radiostacji ratunkowych Bateria termiczna BTR Akumulatory HR Linia montażowa baterii termicznych

Linia do produkcji wlewków magnezowych Moduł opancerzenia śmigłowca Akumulator lotniczy KSX

Baterie termiczne Baterie samolotowe KSX



Jak funkcjonuje sektor B+R w tak spe-
cyficznym obszarze jak obronność i jak re-
alizowane projekty oraz obserwowane po-
stępy naukowe mają się do faktycznych po-
trzeb sił zbrojnych?

– W celu zwiększenia efektywności wy-
datkowania środków finansowych na reali-
zację badań naukowych i prac rozwojo-
wych, pozyskiwania nowoczesnych techno-
logii i ich transferu do przemysłu rząd przy-
jął w 2010 roku program „Budujemy na wie-
dzy – reforma nauki dla rozwoju Polski”.
W ramach tego programu Sejm uchwalił usta-
wy: o zasadach finansowania nauki, o Na-
rodowym Centrum Badań i Rozwoju, o Na-
rodowym Centrum Nauki, o instytutach ba-
dawczych, o Polskiej Akademii Nauk oraz
przepisy wprowadzające ustawy reformują-
ce system nauki. Ustawy te weszły w życie
1 października 2010 roku.

W efekcie wprowadzony został też nowy
system ustanawiania i realizacji badań na-
ukowych i prac rozwojowych z obszaru bez-
pieczeństwa i obronności państwa. System ten
zaczął praktycznie funkcjonować od po-
czątku 2011 roku i wzmocnił znaczenie i rolę
ministra obrony narodowej w kształtowaniu
polityki naukowej i naukowo-technicznej
w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności
państwa oraz w ustanawianiu i realizacji pro-
jektów badawczych i rozwojowych tego ob-
szaru.

Odnotować warto, że w wyniku no-
wych regulacji prawnych utworzono w Na-
rodowym Centrum Badań i Rozwoju Komitet
Sterujący, który jest organem powołanym do
ustanawiania i zarządzania programami
tylko w obszarze obronności i bezpieczeństwa
państwa. Komitet jest platformą współpra-
cy ministerstw: Obrony Narodowej, Spraw
Wewnętrznych, Nauki i Szkolnictwa Wyż-
szego, a także Agencji Bezpieczeństwa We-
wnętrznego oraz wymiany informacji o po-
trzebach opracowania nowych rozwiązań
i technologii, szczególnie tych, które wcho-
dzą do grupy tak zwanych technologii po-
dwójnego zastosowania – czyli cywilno-
wojskowych. Komitetowi przewodniczy

przedstawiciel MON, a czterech z siedmiu
członków wyznacza minister obrony naro-
dowej. W Radzie NCBR jest również przed-
stawiciel MON. Wprowadzenie do ustawy
o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju
i rozporządzenia wykonawczego do tej usta-
wy mechanizmów zapewniających istotny
wpływ Ministra Obrony Narodowej na re-
alizację projektów badawczych i rozwojowych
skierowane jest na zaspokajanie zidentyfi-
kowanych potrzeb Sił Zbrojnych RP. Obszar
bezpieczeństwa i obronności państwa ujęty
został jako jeden z siedmiu priorytetowych
kierunków badań naukowych i prac rozwo-
jowych w Krajowym Programie Badań,

przyjętym przez Radę Ministrów w dniu
18 sierpnia 2011 roku.

Powyższe zmiany wzmocniły wpływ mi-
nistra obrony narodowej na: zgodność te-
matów badań naukowych i prac rozwojowych
na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa
z potrzebami Sił Zbrojnych RP; prace w gre-
miach opiniujących i doradczych, działających
przy MNiSW i w strukturze NCBR, w tym
nadzór i odbiór wyników badań naukowych
i prac rozwojowych, tak aby uzyskane wyni-
ki końcowe odpowiadały wymaganiom Sił
Zbrojnych RP; przejmowanie praw własno-
ści do wynalazku, wzoru użytkowego lub wzo-
ru przemysłowego powstałego w wyniku
wykonania projektów; możliwość dyspono-
wania wynikami badań naukowych i prac
rozwojowych w obszarze bezpieczeństwa
i obronności. Uregulowania w tym zakresie

są ujmowane w regulaminach konkursów oraz
umowach z wykonawcami, zmierzają do
zapewniania MON swobody korzystania
z wyników, pozwalają też wykonawcom na
współfinansowanie realizacji oraz korzysta-
nie z otrzymanych wyników i ich komercja-
lizację.

Podsumowując, dopracowaliśmy się mo-
delu finansowania i realizacji badań nauko-
wych i prac rozwojowych, w którym potrze-
by są generowane przez SZ, a wyniki są od-
bierane z udziałem przedstawicieli wojska. Od
dwóch lat nowe tematy badań finansowane
przez NCBR muszą być zgodne z potrzeba-
mi Sił Zbrojnych RP.
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Intensyfikacja 
międzynarodowej współpracy
Międzynarodowe projekty, jakie realizujemy w ramach EDA czy też NATO, 
stanowią wartość dodaną do działań podejmowanych w kraju. Pozwalają bowiem na
pozyskanie rozwiązań i rezultatów, których osiągnięcie na gruncie krajowym byłoby
ograniczone względami technologicznymi, czasowymi lub finansowymi – mówi 
dr inż. Stanisław Walicki, dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego MON
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Rozwiązania powstające w laboratoriach polskich
naukowców dorównują często wynikom światowym.
Naukowcy nie zawsze jednak są zainteresowani
długotrwałymi i wymagającymi testami, które nie
przynoszą efektu naukowego. Demonstratory 
technologii działające w warunkach laboratoryjnych
kosztują często kilkadziesiąt razy mniej niż wyrób
gotowy po wojskowych badaniach kwalifikacyjnych



Jak należy postrzegać współpracę jed-
nostek naukowych w dziedzinie wojskowo-
ści z przemysłem i podmiotami odpowie-
dzialnymi za wsparcie innowacyjnych tech-
nologii obronnych? Na ile projekty badaw-
cze na rzecz obronności znajdują zastoso-
wanie w praktyce?

– Zmienność i dynamika problematyki
militarnej bardzo często implikuje konieczność
podejmowania badań o charakterze inter-
dyscyplinarnym, które związane są nie tylko
z pozyskiwaniem nowego uzbrojenia i sprzę-
tu wojskowego, ale mają na celu opracowa-
nie nowych technologii związanych bezpo-
średnio z człowiekiem i kompleksowym za-
bezpieczeniem działań żołnierzy, włączając
w to tzw. technologie „miękkie”, dotyczące
bezpośrednio organizmu żołnierza – jego
zdrowia fizycznego i psychicznego.

Należy podkreślić, że realizacja badań na-
ukowych jest działaniem bardzo złożonym
i długofalowym, obarczonym dużym ryzy-
kiem niepowodzenia, gdyż dotyczy nowych
zagadnień, nieznanych metod i rozwiązań
oraz nieistniejących produktów i usług.
Trudno jest więc przewidzieć, czy wizje i kon-
cepcje leżące u podstaw tych działań zosta-
ną potwierdzone w procesie badawczym i za-
kończą się opracowaniem gotowego pro-
duktu.

Rozwiązania powstające w laborato-
riach polskich naukowców dorównują często
wynikom światowym. Naukowcy nie zawsze
jednak są zainteresowani długotrwałymi i wy-
magającymi testami, które nie przynoszą
efektu naukowego. Demonstratory technologii
działające w warunkach laboratoryjnych
kosztują często kilkadziesiąt razy mniej niż wy-
rób gotowy po wojskowych badaniach kwa-
lifikacyjnych.

Dlatego organizując konkursy, szcze-
gólnie w Narodowym Centrum Badań i Roz-
woju, stawiane są wymagania, aby niektóre
projekty realizowane były przez konsorcja na-
ukowo-przemysłowe. Takie podejście daje
możliwość kompleksowej realizacji potrzeb
poprzez zapewnienie właściwego poziomu na-
ukowego, transferu do przemysłu i uzyskania
w efekcie końcowym produktu gotowego, któ-
ry może zostać wprowadzony na wyposaże-
nie Sił Zbrojnych RP.

Jak krajowe osiągnięcia badawczo-roz-
wojowe nastawione na wzrost poziomu bez-
pieczeństwa państwa i wdrażane w wojsku
nowatorskie rozwiązania wpisują się w mię-
dzynarodowe założenia i cele strategiczne
ujęte w programach NATO czy Europejskiej
Agencji Obrony EDA?

– W centrum naszego zainteresowania
znajdują się badania krajowe, finansowane ze
środków ministra nauki i szkolnictwa wyż-
szego oraz ministra obrony narodowej. To one
są główną platformą rozwoju technologii
obronnych. Biorąc pod uwagę skalę środków
finansowych, jakie każdego roku przeznaczane
są na nowe technologie, priorytetowo trak-

tujemy współpracę z Narodowym Centrum
Badań i Rozwoju.

Mając jednakże na uwadze potrzebę za-
pewnienia interoperacyjności wypracowa-
nych w kraju rozwiązań z rozwiązaniami so-
juszniczymi, dążymy do intensyfikacji mię-
dzynarodowej współpracy naukowo-ba-
dawczej. Międzynarodowe projekty, jakie
realizujemy zarówno w ramach EDA czy też
NATO, stanowią także wartość dodaną do
działań podejmowanych w kraju. Pozwala-
ją na pozyskanie rozwiązań i rezultatów, któ-
rych osiągnięcie na gruncie krajowym było-
by ograniczone względami technologiczny-
mi, czasowymi lub finansowymi.

Udział Polski w międzynarodowych pro-
jektach pozwala również na zdobycie nowej
wiedzy i doświadczenia, wzmacniając tym sa-
mym potencjał oraz konkurencyjność polskich
podmiotów naukowo-badawczych oraz prze-

mysłowych. Dzięki zaangażowaniu w projekty
umożliwiające dostęp do efektów badań
prowadzonych w innych krajach zmniejsza
się luka technologiczna dzieląca polskie
podmioty od ich europejskich odpowiedni-
ków. Wzrasta także ich konkurencyjność
oraz atrakcyjność wytwarzanych przez nie
produktów.

Na ile kompetencje, wiedza i kreatyw-
ność polskich zespołów badawczych idą
w parze z możliwościami finansowymi po-
zwalającymi na wdrożenia osiągnięć na-
ukowych w przemyśle obronnym? Jakie
źródła wsparcia rozwiązań dla wojska są naj-
istotniejsze z punktu widzenia krajowych jed-
nostek badawczych i przedsiębiorstw rynku
obronnego?

– Tak jak już wspomniałem, polscy na-
ukowcy i tworzone przez nich rozwiązania na
poziomie laboratoryjnym są bardzo często na
światowym poziomie. Są również wcale nie
małe środki finansowe przeznaczane na te
cele. Wsparcie finansowe z funduszy euro-
pejskich sprawia, że powstaje w kraju infra-
struktura badawcza z wyposażeniem na naj-
wyższym światowym poziomie. Należy jed-
nak zauważyć, że wielkość nakładów finan-
sowych na realizację badań naukowych i two-
rzenie innowacyjnych rozwiązań nie przesą-
dza jeszcze o sukcesie. Wynik naukowy musi
być wykorzystany gospodarczo i w efekcie koń-
cowym doprowadzić do powstania gotowych
produktów, z których skorzysta użytkownik
końcowy. Brak sukcesów weryfikowanych

i mierzonych użytecznością oraz wpływem na
gospodarkę wynika z faktu, że niektóre ba-
dania realizują tylko indywidualne cele.

W Polsce obserwujemy też bardzo niski
udział podmiotów gospodarczych w finan-
sowaniu badań oraz niewielki odsetek na-
ukowców zatrudnionych w przemyśle. Jest to
z pewnością związane z wysokim ryzykiem in-
westycyjnym, jakie niesie za sobą realizacja
badań naukowych i późniejsza komercjalizacja
ich wyników.

Ocenia się, że przeniesienie wyników
badań podstawowych do prototypu pro-
duktu wymaga poniesienia około 10-krotnie
wyższych nakładów niż koszt badań. Aby pro-
dukt odniósł sukces rynkowy, nakłady na te-
stowanie prototypu, przygotowanie produk-
cji i promocję są także około 10 razy wyższe
niż koszt jego zbudowania. Aby to zmienić,
nie wystarczą same środki finansowe, ale nie-

zbędne jest także działanie systemowe na po-
ziomie państwa i – co szczególnie istotne
– kompetentna i efektywna współpraca z prze-
mysłem.

Jako resort jesteśmy klientem wymaga-
jącym, ale wyraźnie określamy priorytety i po-
trzeby, dajemy stabilne finansowanie i wska-
zujemy konkretnego użytkownika końcowe-
go. Dlatego tak ważna jest dla nas użytecz-
ność badań naukowych. Cel ten zamierzamy
osiągnąć poprzez pełną harmonizację badań
z potrzebami operacyjnymi SZ RP oraz
efektywne wykorzystanie wyników i mecha-
nizmów inwestowania, których efektem będą
innowacyjne produkty.

Jakie główne ograniczenia napotykają
w Polsce prace badawcze nad wyrobami
i technologiami służącymi wojsku i jakie dzia-
łania byłyby wskazane, by im zaradzić?

– W odróżnieniu od wiodących produ-
centów uzbrojenia w Polsce większość na-
ukowców pracujących nad nowymi systemami
jest zatrudniona w uczelniach i instytutach ba-
dawczych niezwiązanych kapitałowo z prze-
mysłem. Powoduje to, że nie są oni bezpo-
średnio zainteresowani fazą wdrożeniową
i wyrobem gotowym, niosącym efekt ekono-
miczny. Utrudnia to również przepływ praw
własności intelektualnej do powstałych roz-
wiązań. Zasadnym byłoby większe powiązanie
kapitałowe nauki z przemysłem, co wzmac-
niałoby efekt komercjalizacji wyników badań.

Innym problemem, tym razem po stro-
nie Sił Zbrojnych, jest patrzenie na system
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W Polsce obserwujemy bardzo niski udział 
podmiotów gospodarczych w finansowaniu badań
oraz niewielki odsetek naukowców zatrudnionych 
w przemyśle. Jest to z pewnością związane 
z wysokim ryzykiem inwestycyjnym, jakie niesie 
za sobą realizacja badań naukowych i późniejsza
komercjalizacja ich wyników
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pozyskiwania sprzętu wojskowego z per-
spektywy potrzeb wojska i chęci szybkiego za-
spokojenia tych potrzeb, co w przypadku do-
stawców krajowych nie zawsze jest możliwe
w bardzo krótkim czasie. Siły Zbrojne obser-
wują technologie światowe, a krajowe roz-
wiązania niestety nie zawsze są im w stanie do-
równać już dzisiaj. Niektóre projekty są pro-
wadzone przez wiodących światowych pro-
ducentów uzbrojenia przez dziesięciolecia,
a nasze podmioty często rozwijają je dopiero
od kilku lat. W konsekwencji prowadzi to do
zakupu gotowych rozwiązań od dostawców za-

granicznych bez możliwości ich doskonalenia.
Na szczęście od pewnego czasu SZ na te za-
gadnienia zaczynają patrzeć systemowo, rów-
nież w kontekście konkurencyjności naszej go-
spodarki i dochodów budżetu państwa, któ-
rego jesteśmy przecież beneficjentami.

Jak polski system szkolnictwa wojsko-
wego sprawdza się w świetle potrzeb sił zbroj-
nych i jak wypadają polskie uczelnie woj-
skowe w skali międzynarodowej?

– System wyższego szkolnictwa wojsko-
wego stanowi integralną część potencjału Sił
Zbrojnych RP, a jednocześnie ważny element
krajowego systemu edukacji i nauki. Uczel-
nie wojskowe są pełnoprawnymi uczestnika-
mi powszechnego systemu szkolnictwa wyż-
szego w Polsce. Ich działalność jest zgodna
z regułami obowiązującymi pozostałe uczel-
nie w zakresie kształcenia, doskonalenia za-
wodowego oraz badań naukowych. Działal-
ność ta jest jednak w pierwszej kolejności pod-
porządkowana i dostosowywana do potrzeb
Sił Zbrojnych RP i obejmuje następujące ob-
szary działalności dydaktycznej: przygoto-
wanie kandydatów na oficerów – w ramach
studiów wyższych, szkolenia wojskowego
dla osób cywilnych i podoficerów zawodo-
wych – Studium Oficerskie oraz szkolenia woj-
skowego kandydatów na oficerów – studen-
tów uczelni medycznych; doskonalenie za-
wodowe żołnierzy zawodowych; kształcenie
językowe; szkolenie rezerw kadrowych SZ RP,
w tym Narodowych Sił Rezerwowych.

Ogółem w uczelniach wojskowych na po-
trzeby Sił Zbrojnych RP corocznie kształco-
nych i szkolonych jest ponad 11 tys. kandy-

datów na oficerów, żołnierzy zawodowych
i żołnierzy rezerwy.

O jakości kształcenia w uczelniach woj-
skowych świadczy stałe zainteresowanie mło-
dzieży studiami na kierunkach cywilnych, na-
wet w sytuacji niżu demograficznego. Licz-
ba kandydatów na 1 miejsce np. w Wojsko-
wej Akademii Technicznej sięga 5–7 osób
– zwłaszcza na takich kierunkach jak elek-
tronika, cybernetyka czy budownictwo.

Współpraca międzynarodowa jest jednym
z istotnych kierunków rozwoju uczelni woj-
skowych, które współpracują z odpowiedni-

kami światowej czołówki wojskowej, w tym
m.in.: Akademią Dowodzenia Bundeswery,
Akademią Obrony NATO, Akademią Wo-
jenną USA, Bałtycką Akademią Obrony, Eu-
ropejskim Centrum Studiów nad Bezpie-
czeństwem im. George’a C. Marshalla, Eu-
ropejskim Kolegium Bezpieczeństwa i Obro-

ny. Współpraca z instytucjami zagraniczny-
mi szkolnictwa wyższego stwarza możli-
wość dyskusji i wymiany doświadczeń po-
mocnych zarówno w procesie dydaktycznym,
jak i pracy naukowo-badawczej. Działania te
są szczególnie ważne w obliczu dynamicznych
zmian zachodzących na świecie, a zarazem
umożliwiają promocję Polski i jej sił zbrojnych.
W bieżącym roku naukę w uczelniach woj-
skowych na studiach i kursach prowadzonych
zarówno w języku polskim, jak i angiel-
skim, podjęło 31 oficerów innych państw,
w tym m.in. z Brazylii, Chin, Korei, Niemiec
i Ukrainy.

Które z ostatnich osiągnięć naukowych
na rzecz wojska są naszą dumą i przedmio-
tem uznania, a zarazem szansą dla krajowej
gospodarki?

– Mamy duże osiągnięcia w dziedzinie
optoelektroniki związane z wykrywaniem
substancji niebezpiecznych. Dorównujemy
w tym zakresie rozwiązaniom światowym. Li-
derem w tych technologiach jest Instytut
Optoelektroniki WAT. Przykładem może być
wspomniany system zdalnego wykrywania
skażeń biologicznych i chemicznych LIDAR.

Bardzo dobrze opanowanym zagadnie-
niem jest obszar systemów łączności, szcze-
gólnie związanych z technologią radia pro-
gramowalnego, jak i zabezpieczeń syste-
mów teleinformatycznych. Flagowym przy-
kładem aktywności polskiego przemysłu oraz
środowiska naukowo-badawczego w tym
zakresie jest międzynarodowy program ES-
SOR, którego celem jest opracowanie tech-
nologii uniwersalnych radiostacji progra-
mowalnych podnoszących poziom intero-
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Przykłady efektów wybranych programów realizowanych w latach 2008–2012
w obszarze obronności państwa, posiadających aplikacje w Siłach Zbrojnych
lub będących w trakcie wdrażania:

• system zdalnego wykrywania skażeń biologicznych – wysoko zaawansowany tech-
nologicznie system laserowy pozwalający na identyfikację niebezpiecznych sub-
stancji biologicznych na odległość, system wykorzystywany w zabezpieczeniu
imprez masowych, w tym EURO 2012 – monitorował główną strefę kibica i Sta-
dion Narodowy;
• laboratorium do identyfikacji skażeń szczebla związku taktycznego – nowoczesne
kontenerowe laboratorium przewoźne do zastosowań w wojskowych systemach
wykrywania i identyfikacji skażeń – w trakcie przekazania do Centralnego Ośrodka
Analizy Skażeń;
• symulator diagnostyczny statku powietrznego – pozwala na szkolenie obsług
technicznych w zakresie wykrywania i usuwania niesprawności statków po-
wietrznych zarówno wojskowych, jak i cywilnych;
• technologia optycznego wykrywania satelitów na niskiej orbicie okołoziemskiej
w paśmie widzialnym – system optoelektroniczny umożliwiający śledzenie i identy-
fikację satelitów;
• nahełmowy system celowniczy ORION – zastosowanie w śmigłowcach W3PL
Głuszec;
• opracowanie metod weryfikacji uszkodzeń bojowych KTO ROSOMAK oraz
propozycji zmian zwiększających jego odporność przeciwminową – aktualne wyko-
rzystanie technologii na potrzeby systemu remontów wojskowych transporterów
ROSOMAK uszkodzonych w Afganistanie;
• trenażer morskiego przeciwlotniczego zestawu artyleryjsko-rakietowego ZU-23-
2MR – nowoczesny multimedialny trenażer systemu uzbrojenia wykorzystywany
w procesie szkolenia obsad zestawów ZU-23-2MR 3 Flotylli Okrętów w Gdyni oraz
Akademii Marynarki Wojennej.

Bardzo dobrze opanowanym zagadnieniem 
jest obszar systemów łączności, szczególnie
związanych z technologią radia programowalnego,
jak i zabezpieczeń systemów teleinformatycznych.
Flagowym przykładem aktywności polskiego 
przemysłu oraz środowiska naukowo-badawczego
w tym zakresie jest międzynarodowy program
ESSOR, którego celem jest opracowanie technologii
uniwersalnych radiostacji programowalnych 
podnoszących poziom interoperacyjności
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peracyjności. Nowa technologia doprowadzi
do powstania kilku typów urządzeń radio-
wych, które zastąpią wszystkie urządzenia do-
tychczas użytkowane. Jest to bardzo per-
spektywiczny program mający bardzo duży
potencjał dla polskiego przemysłu, który
może – w oparciu o wspólnie zdefiniowane
w programie standardy technologiczne – wy-
stawić na półkę gamę polskich produktów naj-
wyższej jakości. 

Znakomicie w sferze badań rozwija się
również obszar technologii pojazdów bez-
załogowych. Bardzo dobrze jest to widocz-
ne w odniesieniu do działań, jakie podejmu-
jemy w zakresie rozwoju bezzałogowych
technologii morskich do działań przeciwmi-
nowych. Polska uczestniczy w międzynaro-
dowym programie Europejskiej Agencji
Obrony UMS, którego celem jest wprowa-
dzenie wspólnego standardu w zakresie tech-
nologii i urządzeń niezbędnych do budowy
autonomicznych platform nawodnych i pod-
wodnych, np. sensorów, systemów detekcji
oraz identyfikacji. Technologie, do jakich
mamy obecnie dostęp w ramach tego pro-
gramu, będą już wkrótce polonizowane w ra-
mach programu krajowego, jaki minister
obrony narodowej zgłosił do realizacji w Na-
rodowym Centrum Badań i Rozwoju.

Warto też odnotować, że w konkursie mi-
nistra obrony narodowej na najlepszą pra-
cę naukową i badawczą z obszaru obron-

ności, którego wyniki ogłosiliśmy w maju bie-
żącego roku, pierwszą nagrodę zdobył bar-
dzo nowatorski projekt badawczy pn. „Apli-
kacje wojskowe mikro, ultra i nanokrysta-
licznych stopów NI3AL – demonstrator
technologii w postaci termoaktywnych ele-
mentów układu oczyszczania powietrza
z substancji toksycznych”, realizowany przez
zespół badawczy Wydziału Nowych Tech-
nologii i Chemii Wojskowej Akademii Tech-
nicznej i Przedsiębiorstwa Sprzętu Ochron-
nego MASKPOL SA. Wspólny udział pod-
miotu naukowego i przemysłowego daje
szansę szybkiej komercjalizacji wyników
pracy.

Czy ochrona patentowa w sferze obron-
ności rządzi się szczególnymi prawami? Na
ile osiągnięcia w dziedzinie bezpieczeństwa
same są właściwie zabezpieczone?

– Ochronę patentową w obszarze obron-
ności i bezpieczeństwa określają szczególne
regulacje ustawowe. Zgodnie z ustawą Pra-
wo własności przemysłowej wynalazek do-
konany przez każdego obywatela może być
uznany za tajny, w szczególności jeśli jest nim
rodzaj broni lub sprzętu wojskowego oraz
sposoby walki. Wynalazkami dotyczącymi
bezpieczeństwa państwa są w szczególności
środki techniczne stosowane przez służby
państwowe uprawnione do wykonywa-
nia czynności operacyjno-rozpoznawczych,
a także nowe rodzaje wyposażenia i sprzętu

oraz sposoby ich wykorzystywania przez te
służby. Takie wynalazki stanowią tajemnicę
państwową. O tajności wynalazku dotyczą-
cego obronności lub bezpieczeństwa państwa
postanawiają minister obrony narodowej, mi-
nister właściwy do spraw wewnętrznych lub
szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
Zgłoszenia wynalazku tajnego w Urzędzie Pa-
tentowym można dokonać tylko w celu za-
strzeżenia pierwszeństwa do uzyskania pa-
tentu. W przypadku uznania wynalazku za taj-
ny prawo do uzyskania patentu przechodzi
na Skarb Państwa, zaś wynalazcy przysługuje
odszkodowanie stosownie do jego wartości
rynkowej.

Szczególne regulacje wprowadziła rów-
nież ustawa o Narodowym Centrum Badań
i Rozwoju, która określa, że właścicielem wy-
nalazku, wzoru użytkowego lub wzoru prze-
mysłowego powstałego w wyniku wykonania
projektów dotyczących badań naukowych lub
prac rozwojowych na rzecz obronności i bez-
pieczeństwa państwa, finansowanych przez
Centrum, jest Skarb Państwa reprezentowa-
ny przez ministra obrony narodowej.

Oprócz regulacji ustawowych osiągnię-
cia naukowe istotne z punktu widzenia
obronności i bezpieczeństwa są przedmio-
tem troski odpowiednich służb ochrony pań-
stwa.

Rozmawiała Magdalena Szczygielska

Zakład Mechaniczny BUMAR-MIKULCZYCE SA
ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze, tel.: 32 373 86 09, fax: 32 271 37 42
sekretariat@bumar-mikulczyce.pl

OFERTA SPECJALNA:
• produkcja podzespołów, części i zespołów dla pojazdów gąsienicowych,
• produkcja skrzyń biegów o mocy 850 KM do czołgów T-72, wozów zabezpieczenia 

technicznego WZT – 3,
• produkcja skrzyń biegów o mocy 1000 KM do czołgów PT91,
• produkcja amortyzatorów hydraulicznych układu jezdnego,
• remonty produkowanych zespołów,

• modernizacja skrzyń biegów o mocy 850 KM do wersji o mocy 1000 KM,
• modernizacja amortyzatorów,
• mechanizm obrotu wieży i podnoszenia armaty do pojazdu KTO ROSOMAK,
• koła nośne do pojazdów gąsienicowych,
• sprężyny techniczne (naciskowe, rozciągowe, skrętne, pierścieniowe, oploty 

i o złożonych kształtach) przeznaczonych do celów wojskowych i cywilnych.

www.bumar-mikulczyce.pl
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Michał Tabaka

Bezsprzecznie od co najmniej kilku
miesięcy mamy do czynienia z dzia-
łaniami, które powinny ugruntować
na lata wizerunek, a także kondycję

polskiej zbrojeniówki. Temat nie jest aż tak no-
śny medialnie, więc w telewizyjnym okienku
na próżno szukać eksperckich debat doty-
czących tegoż zagadnienia. Rzecz jasna, po-
zostają media specjalistyczne, rzeczywiście
szeroko i jak zwykle skrupulatnie opisujące
wszystko to, co się dzieje.

Tymczasem podejmowane od końca ze-
szłego roku działania naprawdę mają klu-
czowe znaczenie dla obronności naszego kra-
ju, efektywności (abstrahując w tym miejscu
od dyskusji nad samym sensem) ewentual-
nych misji zagranicznych czy wreszcie fi-
nansów.

Obecnie zmiany w zbrojeniówce (tak na-
prawdę jest ich bardzo dużo, na wielu prze-
strzeniach) można, przy pewnym uprosz-
czeniu, podzielić na dwa zasadnicze tema-
ty. Pierwszy to przedstawienie przez MON
planów modernizacji technicznej od 2013 do
2022 roku. Drugim, niezwykle istotnym te-
matem, jest bez wątpienia konsolidacja pol-
skiej zbrojeniówki, co de facto już się roz-
poczęło „śmiercią” Bumaru i „narodzinami”
Polskiego Holdingu Obronnego. Owszem,
jak na razie PHO to nic nowego jak wszyst-
kie przedsiębiorstwa tworzące wcześniej
Grupę Bumar, jednak MON od początku nie
ukrywa swoich dalszych planów. Właśnie wo-
kół PHO ma być prowadzona dalsza kon-
solidacja i do tego nowego tworu mają być
sukcesywnie dołączane kolejne podmioty. Ich
przedstawiciele oceniają takie zamiary bar-
dzo źle.

– Przeżywaliśmy to już nie raz w innych
dziedzinach gospodarki. Znowu skończy się
tak, że kilka bardzo dobrze prosperujących
firm, z kontaktami i realnymi wizjami na ko-
lejne kontrakty, będzie dalej robić swoje i za-
rabiać krocie. Tylko że ów tort z powrotem już

do nich nie wróci, tylko do centrali. Z kolei jak
prędzej czy później przyjdzie czas na oszczęd-
ności, to wtedy najlepiej na ludziach zatrud-
nionych w tych właśnie firmach, broń Boże
w centrali. Nie zgadzamy się z takim stanem
rzeczy i nie jesteśmy w tym proteście abso-
lutnie odosobnieni – przekonuje Krystian Wło-
sek z Wojskowych Zakładów Mechanicznych
SA w Siemianowicach Śląskich, członek za-
rządu związku zawodowego Kontra.

Trudno dziwić się takim słowom, zwłasz-
cza że WZM po kilkunastu miesiącach jed-
nak pewnej niepewności ma wreszcie usta-
bilizowaną przyszłość i pewność, że zakład
sobie spokojnie sam poradzi. Nie potrzebu-
ją konsolidacji.

Umowa offsetowa
15 lipca 2013 wygasła umowa offsetowa

zawarta w lipcu 2003 roku pomiędzy Skar-
bem Państwa RP a Patria Land Services OY.

Nową Specyfikację Zobowiązań Offseto-
wych na kolejne lata podpisano 11 lipca 2013
roku. Jej przedmiotem jest zawarcie pomię-
dzy Patrią a WZM SA umowy licencyjnej,
umowy ramowej oraz umowy transferu tech-
nologii LCS. Podpisanie wszystkich umów
biznesowych odbyło się 12 lipca 2013 roku
w obecności wiceministra gospodarki Da-
riusza Bogdana i ministra obrony narodowej
Tomasza Siemoniaka. Zgodnie z umową of-
fsetową Patria Land Services OY przekaże
WZM nowoczesną technologię Life Cycle
Support (LCS) przeznaczoną dla pojaz-
dów Rosomak.

– Pozwoli to świadczyć usługi serwiso-
we na najwyższym, światowym poziomie
– wyjaśnia wicepremier, minister gospodarki
Janusz Piechociński. – Umowa daje moż-
liwości kontynuacji działań eksportowych na
takich rynkach jak Angola czy Indie – do-
daje.

Armia urośnie w siłę
Resort obrony narodowej ostatnio pozostaje w ofensywie. Pod koniec ubiegłego 
roku przedstawiono główne założenie modernizacji technicznej polskiej armii 
do 2022 roku. Do tego, powołując do życia Polski Holding Obronny, rozpoczęto 
zapowiadaną od lat konsolidację. Eksperci spokojnie obserwują sytuację i rynek. 
Część z nich ma głównie obawy, że to wszystko będzie miało taki sam finał 
jak podobne przedsięwzięcia podejmowane w poprzednich latach. Dlatego 
nie koncentrują się na samej nawet krytyce proponowanego kierunku zmian. 
Dla nich podstawowy pytaniem jest, czy to się w ogóle uda

Stawiamy na nowoczesne i sprawne Siły Zbrojne,
które będą zawsze w stanie ochronić suwerenność
naszego kraju, wesprzeć sojuszników oraz 
pomóc w kryzysie. Wzrasta udział środków 
przeznaczonych na najnowocześniejsze uzbrojenie
i najważniejsze zdolności operacyjne
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Umowy biznesowe zawarte w ramach zo-
bowiązań offsetowych gwarantują również
WZM SA nieodpłatną licencję na 40 lat na
konserwację, naprawy i remonty wszystkich
wersji Rosomaka. Modernizacje wykonane
przez siemianowickie zakłady będą podlegać
bezpłatnej weryfikacji technicznej ekspertów
Patrii przez następne 10 lat.

Dla WZM, a rzeczywiście nie są one
w tym względzie odosobnione, konsolidacja
nie ma jakiegokolwiek sensu. Nie dość, że nie
pomoże, to dodatkowo może zaszkodzić. Na
planach MON suchej nitki nie zostawiają po-
litycy.

– Prawdą jest, że w Polsce został uru-
chomiony proces konsolidacji przedsię-
biorstw zbrojeniowych, które są własnością
Skarbu Państwa. Odpowiedni program za-
kładający konsolidację przez Grupę Bumar
Rada Ministrów przyjęła w 2006 roku. Od
tego czasu mamy do czynienia z zawiesze-
niem tego procesu. Dystans wobec koncep-
cji z 2006 roku wyraził też pod koniec ubie-
głego roku premier Donald Tusk podczas wi-
zyty w Hucie Stalowa Wola. Do końca mar-
ca tego roku rekomendacje w sprawie kon-
cepcji konsolidacji miał sformułować zespół
roboczy złożony z wiceministrów skarbu, go-
spodarki i obrony narodowej. Najpierw jed-
nak przełożono termin przedstawienia reko-
mendacji o miesiąc, a następnie minister skar-
bu został zdymisjonowany. Rekomendacji nie
ma do dziś. Wątpliwe, by podtrzymano kon-
cepcję z 2006 roku. Alternatywy zaś jak na ra-
zie nie ma – twierdzi Ludwik Dorn, członek
sejmowej Komisji Obrony Narodowej. O za-
mieszaniu w związku z konsolidacją zbroje-
niówki w podobnych, a nawet nieco ostrzej-
szych słowach wypowiada się też inny czło-
nek tegoż gremium – poseł Andrzej Rozenek.
Nieco inną barwę mają głosy sceptyczne do-
tyczące przedstawionego już pod koniec
ubiegłego roku przez szefa MON „Planu mo-
dernizacji technicznej sił zbrojnych w latach
2013–2022”.

Umiarkowany optymizm
– Stawiamy na nowoczesne i sprawne

Siły Zbrojne, które będą zawsze w stanie
ochronić suwerenność naszego kraju, wes-
przeć sojuszników oraz pomóc w kryzysie.
Wzrasta udział środków przeznaczonych
na najnowocześniejsze uzbrojenie i najważ-
niejsze zdolności operacyjne – rekomendu-
je ów dokument szef resortu Tomasz Sie-
moniak.

Za tymi słowami kryją się przedstawio-
ne w dokumencie liczby. Wydatki obronne
w latach 2013–2016 planowane są na po-
ziomie około 135,5 mld zł, w tym wydatki na
modernizację techniczną wyniosą około 37,8
mld zł, czyli na poziomie 27,8 proc. całości
budżetu. Zaś w latach 2017–2022 wydatki
obronne planowane są na poziomie około
273,2 mld zł, z kwotą 102,1 mld zł na mo-
dernizację techniczną, co daje już niemal

10-proc. wzrost wydatków na nowoczesną
technikę, do bardzo dobrego wskaźnika
37,3 proc. całego budżetu. Program zakłada,
że liczebność Sił Zbrojnych RP wynosić bę-
dzie do 120 tys. żołnierzy (w tym do 20 tys. dla
żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych).

Oponenci podpowiadają jednak umiar-
kowany optymizm. Nie są aż tak negatywnie
nastawieni jak w przypadku konsolidacji,
ale zauważają, że w poprzednich latach,
przy okazji poprzednich rządów, także nie bra-
kowało kolejnych planów modernizacji tech-
nicznej polskiej armii. Niestety, później, z róż-
nych powodów, co najmniej podobnie dobrze
wyglądające liczby pozostawały jedynie na pa-
pierze. Rzeczywistość była bez zmian.

– Wątpliwości rzeczywiście nie brakuje
– uważają niektórzy członkowie KON. I wy-
liczają: brak upublicznionych założeń do
planu, analizy zagrożeń, ogólnych założeń
taktyczno-technicznych dotyczących syste-
mów sprzętu i uzbrojenia, oceny ryzyka po-
zyskania poszczególnych typów sprzętu itp.

MON przekonuje, że tym razem wszyst-
ko będzie zrealizowane, a pomóc ma w tym
właśnie konsolidacja i utworzenie PHO. Za-
pomnijmy więc na chwilę o oponentach i ich
argumentach, a spróbujmy wyobrazić sobie,
że zapisane cyfry i założenia się ziszczą. Jak
więc ma wyglądać Wojsko Polskie w 2022
roku?

Wojska lądowe
Jeżeli chodzi o wojska lądowe, czekają

nas: modernizacja obrony przeciwlotniczej
i przeciwrakietowej, kontynuacja prac i wdro-
żenie systemu Tytan, rozwój systemów wspar-
cia dowodzenia C4ISR, dalsze zakupy koło-
wych transporterów opancerzonych Roso-
mak, pozyskanie nowych ciężarówek, mo-
dernizacja czołgów podstawowych Leopard
2A4, dalsze zakupy zestawów przeciwpan-
cernych Spike. Tutaj warto zauważyć głos
związkowców, którzy zdecydowanie popierają
modernizację, lecz marzą, by była ona jak naj-
efektywniejsza. Regionalna Sekcja Przemysłu
Zbrojeniowego NSZZ Solidarność zaapelo-
wała do premiera Donalda Tuska i szefa Mi-
nisterstwa Obrony Narodowej Tomasza Sie-
moniaka o rezygnację z planów sprowadze-
nia do Polski starych, niemieckich czołgów Le-
opard. Zdaniem związkowców środki na
modernizację wozów, zamiast trafić do pol-
skich firm zbrojeniowych, zasilą głównie

niemiecki przemysł. Obecnie polska armia po-
siada 128 przestarzałych czołgów Leopard
2A4. Zgodnie z zapowiedziami resortu obro-
ny narodowej, najprawdopodobniej jeszcze
w tym roku wojsko dokupi za Odrą drugie tyle
Leopardów w nieco nowszej wersji 2A5.
Wartość transakcji szacuje się na około
100 mln euro. Modernizacja ma być po
stronie polskiej. – Tak się jednak nie stanie, bo
Niemcy nie oddadzą nam przecież doku-
mentacji remontowej. Najprawdopodobniej
będzie tak, że oni wykonają pracę moderni-
zacyjne u siebie, a my zajmiemy się wyłącz-
nie montażem. W efekcie na każde wydane
10 zł tylko złotówka zostanie w Polsce – tłu-
maczy Zdzisław Goliszewski, szef Solidar-
ności w Zakładach Mechanicznych Bumar-
Łabędy w Gliwicach.

Razem z Leopardami do Polski ma tra-
fić około 50 wozów towarzyszących, służą-
cych do obsługi czołgów. – To są stare jed-
nostki, których nie da się zmodernizować. Ich
rolę z powodzeniem mogłyby za to spełniać
produkowane w Łabędach znacznie nowo-
cześniejsze wozy zabezpieczenia technicznego
WZT-3 – mówi Goliszewski.

W piśmie do premiera i szefa MON
związkowcy wskazali również, że zakup Le-
opardów w połączeniu z zapowiadanymi cię-
ciami budżetowymi stawia pod znakiem za-
pytania zapowiadany od wielu miesięcy pro-
gram budowy nowego polskiego czołgu pod-
stawowego.

Siły powietrzne
Plany modernizacji technicznej w kwestii

wojsk powietrznych są nieco skromniejsze od
lądowych i być może dlatego nie wywołują
tylu kontrowersji. Inna sprawa, że tak na-
prawdę ten zakres przedstawionego w grud-
niu 2012 roku dokumentu był znany już od
paru lat. Mowa tu w sumie o trzech progra-
mach: zakup śmigłowców, bezpilotowych
aparatów latających, odrzutowych samolo-
tów szkolenia zaawansowanego. Nowością
jest czwarty: nowe uzbrojenie dla wieloza-
daniowych Jastrzębi.

W ramach pierwszego zadania plano-
wany jest zakup 70 maszyn (48 wielozada-
niowych, transportowych; 10 CSAR; 6 ra-
townictwa morskiego SAR oraz 6 zwalczania
okrętów podwodnych). Wybór dostawcy
przewidziano na połowę 2014 roku. W tym
samym roku planowane jest uruchomienie

– PHO jak najbardziej uczestniczy we wszystkich przedstawionych założeniach. Tak
jak wcześniej Grupa Bumar realizowała kolejne koncepcje resortu. Jest jasny i pre-
cyzyjny plan do zrealizowania, którego celem jest unowocześnienie polskiej armii.
My, rzecz jasna, mamy również swoje priorytety. Wśród nich należy wyróżnić mo-
dernizację Wojsk Obrony Przeciwlotniczej. Tym bardziej cieszyć może nas jedynie
fakt, że na sfinansowanie wyposażenia Sił Zbrojnych RP w środki obrony prze-
ciwrakietowej i przeciwlotniczej w ramach systemu obrony powietrznej przeznaczy
się w latach 2014–2023 nie mniej niż 20 proc. środków preliminowanych na mo-
dernizację techniczną wojska.

Monika Koniecko, rzecznik prasowy Polskiego Holdingu Obronnego

Fakty 145

�



przetargu na kolejne zadanie, czyli zakup wy-
specjalizowanych śmigłowców szturmowych,
które zastąpią obecnie eksploatowane Mi-24.

W przypadku bezpilotowców ilość ze-
stawów „urosła” do liczby 97. Wymienia się
tu cztery klasy: mini rozpoznawcze pionowego
startu i lądowania, BSL krótkiego zasięgu
(także część pionowego startu i lądowania),
BSL średniego zasięgu oraz klasy MALE.
Część z nich miałaby zostać dostarczona
w wariancie uderzeniowym, uzupełniając
wielozadaniowe Jastrzębie i wypierając
Su-22. Umowy na zakupy mają być podpi-
sywane od 2014 roku.

Jeżeli chodzi o szkolenia, założenia za-
kładają zakup 8 nowych maszyn, z opcją na
4 kolejne. Adepci sztuki pilotażu powinni do
pierwszych wsiąść już w 2016 roku.

W czwartym programie chodzi o do-
zbrojenie F-16 Jastrząb w pociski manewru-

jące AGM-158 JASSM. Dostawa planowa-
na jest po 2015 roku. To broń (o zasięgu po-
nad 350 km), która zdecydowanie poprawi ja-
kość Sił Powietrznych RP.

– Szkoda, że nie pomyślano o innych
środkach ofensywnych do Jastrzębi. Podob-
nie, jak nie znalazło się w planach nic na te-
mat zastąpienia coraz bardziej jednak wie-
kowych C-130E Hercules. Tym samym kwe-
stia lotnictwa transportowego wydaje się
lekko pominięta – twierdzi Grzegorz Gro-
czyński, ekspert przemysłu zbrojeniowego.

Marynarka Wojenna
Jak w tym wszystkim czuje się Marynar-

ka Wojenna RP? Plan zakłada przetarg i za-
mówienie na trzy okręty podwodne (2 do-
starczone do 2022 roku, jeden do 2030 roku)
oraz niszczyciela min Kormoran II (prototyp
ma zostać ukończony w 2016 roku, a do 2022

roku kolejna para). W 2015 roku – zgodnie
z zapowiedziami MON – rozpocząć się ma
remont jednej z fregat rakietowych typu Oli-
ver Hazard Perry. Do 2026 roku gotowych ma
być 6 nowych okrętów – trzech patrolowców
projektu Czapla oraz trzech okrętów obrony
wybrzeża projektu Miecznik. Z kolei budowa
okrętu patrolowego ORP Ślązak ma mieć fi-
nał w 2016 roku. Jeszcze w tym roku roz-
strzygnięty będzie przetarg na nowe okręty
podwodne, które dołączą do ORP Orzeł. Do
2015 roku planuje się zakończenie dostaw
sprzętu dla Nadbrzeżnego Dywizjonu Ra-
kietowego.

W jawnej części programu na lata 2013–
2022 ujęto również zamiar zakupu nowo-
czesnych urządzeń kryptograficznych, mo-
bilnych stacji łączności satelitarnej, symula-
torów i trenażerów oraz samochodów cię-
żarowych średniej ładowności (pierwsza par-
tia zakupów).

Wątpliwości co do zasadności czy nawet
efektywnego (dla polskiej gospodarki) prze-
pływu pieniędzy przy tych wszystkich zamó-
wieniach i realizacjach nie będzie brakować.
To jednak wydaje się mieć mniejsze znacze-
nie. Zdecydowanie ważniejsze jest to, czy rze-
czywiście przedstawione założenia będą suk-
cesywnie realizowane. Wtedy, mimo błędów
(tych świadomych i nieświadomych), Wojsko
Polskie z pewnością zyska. Co do tego nikt
nie może mieć cienia wątpliwości. �

Amerykanie pomogą?

Ostatnie spotkanie podsekretarza stanu w Departamencie Stanu USA Rose Got-
temoellera i wiceministra Waldemara Skrzypczaka poświęcone było właśnie mo-
dernizacji polskiej armii w latach 2013–2022. Strona amerykańska wyraziła pełną
gotowość wsparcia polskich działań zmierzających do unowocześnienia armii. Pod-
sekretarz stanu ds. kontroli uzbrojenia i bezpieczeństwa międzynarodowego za-
pewniła odpowiadającego za uzbrojenie i modernizację wiceszefa MON, że trwająca
w USA reforma zasad eksportu uzbrojenia usprawni proces pozyskiwania sprzętu
wojskowego w ramach programu FMS (Foreign Military Sales), dotyczącego
transakcji zbrojeniowych zawieranych za pośrednictwem amerykańskiego rządu. 

Co zaliczyłby pan do największych osią-
gnięć firmy w ciągu już prawie 25-letniej dzia-
łalności?

– Jednym z głównych osiągnięć firmy
Mactronic jest wprowadzenie na rynek – jako
jedyna firma z tej branży w Polsce – własnych
opracowań popartych projektami zastrze-

ganymi w postaci wzorów przemysłowych
w Unii Europejskiej i USA. Nie mniej ważnym
osiągnięciem jest zdobycie zaufania wśród
służb mundurowych zarówno w kraju, jak
i za granicą w zakresie dostaw oświetlenia oso-
bistego. Aktualnie z naszej firmy pochodzi
około 80 proc. tego typu wyposażenia stra-
ży pożarnej, około 70 proc. wyposażenia po-
licji, około 70 proc. wyposażenia straży gra-
nicznej oraz 40–50 proc. wyposażenia woj-
ska. Ponadto dostarczamy oświetlenie dla po-
licji w krajach UE. Nasze produkty obecne są
na rynkach szczególnie wymagających, tj.:
Niemcy, Dania, Irlandia, Hiszpania, Portu-
galia, Czechy, Austria, a także na rynkach
wschodnich.

Jakie czynniki decydują o wysokiej po-
zycji firmy na rynku oraz uznaniu tak wy-
magających klientów jak wojsko czy policja?

– Według informacji uzyskanych od na-
szych klientów, jesteśmy doceniani przede
wszystkim za ciągłość działania, wysoko wy-
specjalizowanych pracowników oraz za za-
bezpieczenie napraw pogwarancyjnych sprze-

dawanego sprzętu w okresie 10 lat od daty za-
kupu.

Firma nieustannie poszukuje nowych
rozwiązań. Jak wygląda państwa działalność
rozwojowa? Czy współpracują państwo z jed-
nostkami naukowo-badawczymi?

– Jeżeli chodzi o wprowadzanie nowych
rozwiązań technicznych, to współpracujemy
w tym zakresie z Politechniką Wrocławską
oraz firmami projektowymi, które pracują na
nasze specjalne zamówienie, uwzględniają-
ce potrzeby wojska. Współpracujemy także
z jednostkami certyfikacyjnymi.

Nasze działania rozwojowe dotyczą nie
tylko nowych opracowań produktów, ale
również systemów sterujących, np. lądowi-
skami dla spadochroniarzy lub helikopterów
w warunkach polowych, a także zestawów
oświetleniowych dla służb ratowniczych pra-
cujących w warunkach kryzysowych.

Rozmawiała Dorota Babkiewicz

www.mactronic.pl

Zaufanie, które procentuje
Rozmowa z Czesławem Mockiem, prezesem zarządu Mactronic Sp. z o.o. Sp. k.
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Jaką część sprzedaży firmy Arlen stanowi
odzież dla służb mundurowych?

– Niemal połowę. Nasz ostatni wielki suk-
ces to wygrany przetarg na ubrania dla woj-
ska na naszej tkaninie chroniącej przed desz-
czem i wiatrem. Od wielu lat nasi technolo-
dzy i włókiennicy opracowywali parametry
techniczne, pracowali nad jakością i udało się.
Ważne, że wojsko zdecydowało się na zmia-
nę specyfikacji istotnych warunków zamó-
wienia, co umożliwiło wykorzystanie innej niż
dotychczas tkaniny o porównywalnych pa-
rametrach, a jednocześnie gwarantującej
wysoką jakość. Zmiana polegała na do-
puszczeniu zastosowania podszewki z dzia-
niny, a nie tkaniny. Co najważniejsze przy tym
przetargu, polski budżet zaoszczędził kilka-
naście milionów, a dzięki wojskowym zlece-
niom pracę w polskiej firmie ma zagwaran-
towaną prawie 700 osób. Jednocześnie
chciałbym podkreślić, że nasza produkcja to
nie tylko odzież wojskowa, ale również wysoko
zaawansowana technologicznie odzież spe-
cjalna: kwasoodporna, antyelektrostatyczna,
trudnopalna, odzież medyczna: fartuchy,
obłożenia, odzież na bloki operacyjne oraz
korporacyjna: ubrania firmowe, branżowe,
garnitury, smart casual. Powiem nieskromnie,
że Arlen jest wiodącym projektantem, pro-
ducentem i dystrybutorem odzieży na rynku
europejskim. Do naszych największych klien-
tów należą: armia i policja w Polsce i Wiel-
kiej Brytanii, Straż Graniczna, Izba Celna,
Poczta Polska, PKN Orlen, Lotos, DPD, ITD,
Intermarche, Tesco, Bardusch, a w zakresie
odzieży medycznej szpitale w Polsce, Szwaj-
carii, Austrii i w Niemczech, a także Polfa War-
szawa. Szczególnie dumni jesteśmy z naszych
produktów high-tech, w których zastosowa-
nie znajdują najnowocześniejsze światowe
rozwiązania z różnych dziedzin, np. produkty
medyczne – fartuchy chirurgiczne, obłożenia
i ubrania operacyjne, spełniają najwyższe wy-
magania m.in. w zakresie medycznej dyrek-
tywy unijnej 93/42/MDD, obowiązującej
ustawy o wyrobach medycznych z 20 maja
2010 roku oraz normy PN-EN 13795. Pra-
cuję w dwóch zespołach technicznych Ko-
mitetu Europejskiego ds. Normalizacji. W jed-
nym z nich przygotowaliśmy normę na
odzież antystatyczną, w drugim, co mnie
szczególnie cieszy jako jej współautora, nor-
mę na odzież i obłożenia do sal operacyjnych.

Nowatorskie rozwiązania to dobry kie-
runek dla firmy, która stawia na rozwój i suk-
ces?

– Nasza firma kładzie duży nacisk na in-
nowacje. Uczestniczymy w wielu prestiżowych

programach europejskich, takich jak „Intel-
tex – inteligentne wielofunkcyjne tekstylia opar-
te na kompozytowych włóknach o właści-
wościach elektroprzewodzących CPC”, „Stra-
żak – inteligentne ubranie dla strażaka”,
„Altex – automatyczne spawanie laserowe dla
materiałów włókienniczych” czy „Nowocze-
sne ochrony osobiste służb ratowniczych
KSRG w oparciu o potrzeby użytkowników
końcowych”, które będą polegać na opraco-
waniu ubrania specjalnego nowej generacji
o maksymalnie ograniczonej masie oraz
opracowaniu nowych możliwości technolo-
gicznych dzięki wykorzystaniu zaawanso-
wanych technologii włókienniczych, w tym er-
gonomii materiałów trudnopalnych oraz
nowoczesnych technik projektowania. Nasze
specjalistyczne tkaniny: antyelektrostatyczne,
paroprzepuszczalne czy powlekane w po-
wiązaniu z potencjałem technicznym oraz ba-
dawczymi programami międzynarodowymi
pozwalają nam tworzyć unikalne produkty
w sektorze tekstylnym.

Jakie wymogi nakłada na producenta
odzieży tak szczególny zleceniodawca jak
wojsko?

– Wojsko ogłasza przetarg zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami prawa dotyczącymi
bezpieczeństwa i ochrony, przy czym szcze-
gólną uwagę przywiązuje do wysokich para-
metrów techniczno-użytkowych tkanin oraz
wysokiej jakości wykonania. Wojsko dokonuje
oceny zgodności wykonania wyrobu z po-
stanowieniami Wojskowej Dokumentacji
Techniczno-Technologicznej, zgodnie z za-
sadami określonymi w ustawie z 17 listopa-

da 2006 roku o systemie oceny zgodności wy-
robów przeznaczonych na potrzeby obron-
ności i bezpieczeństwa państwa (Dz.U. z 2006
r. Nr 235, poz.1700 z późn. zm. – przyp. red.).
Dodatkowo wszystkie badania tkanin użytych
dodatków muszą być potwierdzane i wy-
konywane w odpowiednich laboratoriach
– akredytowanych lub spełniających wyma-
gania normy PN-EN ISO/IEC 17025.

Jak duża jest konkurencja w branży tek-
stylnej podejmującej specjalistyczne zlece-
nia na rzecz wojska i co przemawia za wy-
borem państwa firmy jako odpowiedniego
partnera handlowego?

– Jak wspomniałem, w tym roku po raz
pierwszy wygraliśmy prestiżowy przetarg na
dostawę odzieży ochronnej, stosując tkaninę
polskiej produkcji. Przy przetargach woj-
skowych o wyborze oferty w stu procentach
decyduje cena, natomiast aby ubiegać się
o zamówienie, należy spełnić wiele wymagań
określonych w specyfikacji istotnych warun-
ków zamówienia, posiadać zaplecze finan-
sowe, doświadczenie zawodowe, wykazać się
referencjami itp. Zapisy SIWZ zawężają
więc listę potencjalnych oferentów do firm rze-
telnych, gwarantujących terminowe i właści-
we wykonanie umowy. Niewiele firm w Pol-
sce jest w stanie samodzielnie, bez udziału in-
nych podmiotów jako konsorcjantów, spełnić
wszystkie wymagania skomplikowanej pro-
cedury przetargowej.

Rozmawiała Magdalena Szczygielska

www.arlen.com.pl

Pokonujemy konkurencję 
Rozmowa z Andrzejem Tabaczyńskim, prezesem firmy ARLEN SA
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Prezentacja tej koncepcji na targach
w Kielcach dowodzi, że firma będzie
zabiegać nie tylko o zamówienia pol-
skich Sił Zbrojnych, ale także eks-

portowe. Ich realizacja możliwa będzie jed-
nak nie wcześniej niż za kilka lata. Grunt jed-
nak warto przygotowywać już teraz.

Szanse naszej oferty
Bumar (obecnie Polski Holding Obron-

ny) zapowiada odzyskiwanie wpływów na za-
granicznych rynkach – poinformował portal
ekonomia.rp. – W zeszłym roku największa
polska grupa zbrojeniowa o przychodach
przekraczających 3 mld zł sprzedała za gra-
nicę broń i części zamienne za 340 mln zł. To
słaby wynik, ale i tak wielokrotnie większy niż
osiągnęli inni rodzimi branżowi konkurenci.
– Na kryzysowym, trudnym rynku udało nam
się uporządkować kilka zaległych handlo-
wych spraw – przyznał Krzysztof Krystow-
ski, prezes Polskiego Holdingu Obronnego.
Zapowiedział też eksportowe przyspieszenie.

W tym roku zbrojeniowa grupa planuje
zarobić na zagranicznej sprzedaży broni
i sprzętu wojskowego prawie pół miliarda
złotych.

Kierowane pociski Grom z Bumaru
Amunicja – dodaje ekonomia.rp – mają teraz
szansę rozpocząć lepszą passę sprzedaży pol-
skiej broni w Finlandii. W decydującej roz-
grywce o kontrakt na kilkaset przeciwlotni-
czych zestawów firma rywalizuje z Amery-
kanami i Rosjanami.

Do niedawna Finowie uzależniali szan-
se polskiej oferty od porozumienia w sprawie
licencji na transportery Rosomak i załago-
dzenia sporu offsetowego. Na szczęście uda-
ło się w tej kwestii osiągnąć kompromis.

– Nie łączyłbym obu tych spraw i mam
nadzieję, że nie robi tego także nasz klient
– powiedział prezes Krystowski. – Chodzi też
o przyspieszenie modernizacji Gromów w ra-
mach programu Piorun. Zagraniczni klien-
ci chcą mieć polskie pociski o zwiększonym
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Nowe rynki na celowniku
Bumar Łabędy przedstawi we wrześniu podczas Międzynarodowego Salonu 
Przemysłu Obronnego w Kielcach koncepcję wielozadaniowej platformy, 
na której w najbliższych latach ma powstać nowy polski czołg podstawowy. 
Będą na niej budowane także wozy zabezpieczenia technicznego i wsparcia 
bojowego. Temu projektowi nie powinny zaszkodzić ani planowane zakupy 
nowych Leopardów, ani zapowiadane cięcia budżetowe
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Na kryzysowym, trudnym rynku udało nam się
uporządkować kilka zaległych handlowych spraw 
– przyznał Krzysztof Krystowski, prezes Polskiego
Holdingu Obronnego. Zapowiedział też eksportowe
przyspieszenie. W tym roku zbrojeniowa grupa
planuje zarobić na zagranicznej sprzedaży broni 
i sprzętu wojskowego prawie pół miliarda złotych
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zasięgu, lepszej celności i z nowym zapalni-
kiem zbliżeniowym. Pracujemy nad tym.
Polski zestaw Grom-Piorun przejdzie prak-
tyczne testy na poligonach Finlandii.

Na innych zagranicznych rynkach PHO
najbardziej zależy na odbudowie eksportu
technologicznego. Największe komercyjne
szanse ma dziś sprzęt optoelektroniczny
z Przemysłowego Centrum Optyki i Buma-
ru Elektronika. – Wysłaliśmy już pierwsze par-
tie naszych celowników nokto- i termowizyj-
nych do Arabii Saudyjskiej, liczymy na kolejne
zamówienia – powiedział prezes PCO Ry-
szard Kardasz.

Wznowiono też rozmowy w Wietnamie.
Jego armia jest zainteresowana zakupem nie
tylko gotowego sprzętu, ale też technologii
produkcji urządzeń do prowadzenia obser-
wacji i rozpoznania.

Znaczące zamówienie na modernizację
uzbrojenia przeciwlotniczego udało się na-
tomiast zakontraktować w Algierii. Nasi
konstruktorzy szykują cały pakiet usprawnień
dla ich artyleryjskiego systemu Tahat. – Nie
mogę ujawniać szczegółów, ale porozumie-
wamy się w biznesowych sprawach także na
Filipinach i w Indonezji – powiedział „Rzecz-
pospolitej” prezes Krystowski.

Nowe, obiecujące eksportowe perspek-
tywy otwierają się obecnie w Armenii i Ka-
zachstanie. Kontakty spółek oraz rozmowy
konstruktorów i odbiorców wojskowej elek-

troniki, wspierane przez rządy, trwają już od
dawna.

Polski hit
Wicepremier, minister gospodarki Ja-

nusz Piechociński zapowiedział w Siemia-
nowicach Śląskich, gdzie mieszczą się Woj-
skowe Zakłady Mechaniczne SA, intensyw-
ną kampanię promocyjną na zagranicznych
rynkach kołowego transportera opancerzo-
nego Rosomak. Jego zdaniem, ten wóz bo-
jowy ma szansę być polskim hitem ekspor-
towym. W Warszawie podpisano już umowy
z fińskim koncernem zbrojeniowym Patria,
zgodnie z którymi licencję na produkowanie
w Polsce tych transporterów przedłużono
o 10 lat.

Uczestniczący w spotkaniu w Siemiano-
wicach wiceminister obrony narodowej gen.
Waldemar Skrzypczak podkreślił, że umowa
daje także dużą elastyczność w zawieraniu
kontraktów eksportowych. Dodał, że Roso-
makami zainteresowani są odbiorcy w Azji,
Afryce i południowej Europie. – Są realne
szanse na eksport i walczymy o to – powie-
dział. – Uważamy, że będzie można za-
wrzeć naprawdę dobre umowy z partnerami,
którzy uwierzyli w to, że Rosomak jest naj-
lepszym wozem na świecie w tej klasie.
Zgodnie z nowymi umowami mamy dostęp
praktycznie do każdego rynku na świecie – do-
dał wiceminister.

Przedłużenie produkcji Rosomaka w Sie-
mianowicach Śląskich oraz elastyczne moż-
liwości eksportu transporterów to świetne wia-
domości dla siemianowickich zakładów
i ich kooperantów. Wyliczono, że dzięki pro-
dukcji Rosomaka pracę ma około 4 tys.
osób, z czego około 500 w Siemianowicach,
a pozostała część w firmach kooperujących
w całej Polsce.

Janusz Piechociński zapowiedział, że
Ministerstwo Gospodarki będzie wspierać
kampanię promującą Rosomaka za granicą.
– W najbliższych miesiącach podejmiemy
– i to biorę na siebie jako wicepremier i mi-
nister gospodarki – wielką promocję tego po-
jazdu na nowych rynkach, nie tylko azjatyc-
kich, ale także będziemy chcieli pokazać i sto-
sunkowo szybko podpisać kontrakty eks-
portowe – przy wsparciu polskiego rządu dla
zabezpieczenia płatności – także z krajami
Afryki.

Chciałoby się powiedzieć – nareszcie!
Choć i wcześniej były przykłady zaangażo-
wania polskiego rządu w promocję eksportu
zbrojeniowego, było ich za mało. Przez wie-
le lat nasze władze unikały tematu jak ognia,
sądząc, że handel bronią nie jest zajęciem god-
nym pochwały. Inni takich skrupułów nie mie-
li i dobrze na tym zarabiali. Wygląda na to,
że i nam się uda.

RYCH
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Wprowadzanie zmodernizowa-
nych systemów komunikacji na
polu walki nie powinno być
celem samym w sobie, a raczej

narzędziem poprawy jakości zarządzania
armiami świata i tym samym zwiększenia bez-
pieczeństwa międzynarodowego. Ponieważ
systemy te należą do najbardziej zaawanso-
wanych technologii, to udział środowisk na-
ukowych czy też przemysłowych w projektach
i pracach związanych z tymi technologiami
zawsze jest motorem napędowym rozwoju
gospodarki.

Globalizacja i militaryzacja
Wiek XXI przyniósł szereg globalnych wy-

zwań. Jednym z nich jest pojawienie się no-
wych zagrożeń dla bezpieczeństwa między-
narodowego. Ich źródeł należy upatrywać za-
równo w erupcji lokalnych nacjonalizmów
(i pojawieniu się szeregu ruchów separaty-
stycznych), jak i walce o realizację interesów
polityczno-religijnych na płaszczyźnie mię-
dzynarodowej (organizacje terrorystyczne).
Śledząc doniesienia mass mediów, można
mieć wrażenie, że różnego rodzaju konflikty
zbrojne zdominowały współczesne stosunki

międzyludzkie, czy to na szczeblu między-
narodowym, czy wewnątrz pojedynczego
państwa.

Przysłowie łacińskie głosi: „Jeśli chcesz
pokoju, gotuj się do wojny”. Historia uczy, że
Polska o bezpieczeństwo – także w wymiarze
wojskowym – zadbać musi przede wszystkim
sama, że zależy ono w największym stopniu
od naszego własnego potencjału obronnego.
Modernizacja polskich sił zbrojnych jest
więc priorytetem na najbliższą dekadę, w któ-
rej planujemy wydać na nią poważną sumę
prawie 140 mld zł. Nasza narodowa tarcza,
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Cyfra na polu walki
Za sprawą etapowego wyłączania naziemnej telewizji analogowej w Polsce słowo 
„cyfryzacja” stało się ostatnio bardzo popularne. Era dygitalizacji, dotycząca wielu 
obszarów techniki, wkracza w kolejne dziedziny aktywności człowieka, zarówno 
w czasach pokoju, jak i w okresie licznych współczesnych konfliktów zbrojnych
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wraz z tarczą amerykańską, której elementy
znajdą się na naszym terytorium, w roku 2018
wejdzie w skład systemu ogólnonatowskiego.
Sojusz Północnoatlantycki pozostaje dla nas
bowiem najważniejszym zewnętrznym gwa-
rantem bezpieczeństwa, a kolektywna obro-
na jest kluczowa z polskiego punktu widze-
nia w świetle wyzwań XXI wieku.

Jesienią 2013 roku – po raz pierwszy na
terytorium Polski – odbędą się manewry
wojskowe NATO pod nazwą Steadfast Jazz.
Będzie to znakomita okazja do przetestowa-
nia najnowocześniejszych zintegrowanych sys-
temów zarządzania polem walki. Wojsko
Polskie znajduje się w trakcie głębokich
zmian strukturalno-organizacyjnych zwią-
zanych z procesem profesjonalizacji i osią-
ganiem standardów NATO. Towarzyszą im
działania mające na celu modernizację tech-
niczną – będących ich częścią – poszczegól-
nych rodzajów wojsk, która uczyni je zdolnymi
do skutecznej obrony terytorium kraju i pro-
wadzenia połączonych, wielonarodowych
operacji bojowych w środowisku sieciocen-
trycznym w każdych warunkach klimatycz-
nych.

Normy obronne
Wojsko na całym świecie jest motorem na-

pędowym innowacyjności nie dlatego, że
lubuje się w technologicznych nowinkach i zle-
ca ich opracowanie dla zaspokojenia swojej
próżności. Żołnierze bez względu na konty-
nent, na którym działają, porę dnia i roku, po-
trzebują uzbrojenia i sprzętu wojskowego, któ-
re będzie działać w nawet najbardziej eks-
tremalnych warunkach. Dotyczy to wszyst-
kiego. Nie tylko karabinów, dział i czołgów,
ale również telefonów, radiostacji i kompu-
terów osobistych. O ile stosunkowo łatwo jest

sprawić, aby mokry i brudny karabin nadal cel-
nie strzelał, tak zapewnienie odporności na
warunki środowiskowe urządzeniom elek-
tronicznym jest niezwykle trudne. Wrogiem
układów scalonych jest nie tylko wilgoć i brud,
ale również wstrząsy, uderzenia, zbyt wyso-
ka czy zbyt niska temperatura otoczenia.

Amerykanie pod koniec lat dziewięć-
dziesiątych w swoich normach sprecyzowa-
li parametry, jakie powinny mieć komputery
dla wojska – działać w temperaturach od mi-
nus trzydziestu do plus sześćdziesięciu stop-
ni Celsjusza, być odporne na uderzenia i wil-
gotność powyżej 75 proc., a także niewraż-

liwe na określone zakłócenia elektromagne-
tyczne. Amerykańskie normy, o których
mowa – serii MIL STD, stały się wzorem dla
innych państw NATO, w tym Polski.

Nasze normy odporności środowiskowej
dla urządzeń wyposażenia wojskowego w oce-
nie wielu specjalistów są jednymi z najbardziej
restrykcyjnych i wymagających. Dla urządzeń
przenośnych, jakimi są również komputery
eksploatowane w warunkach zewnętrznych,
polskie normy obronne NO-06-A101 i NO-
06-A103 w najbardziej wymagającej grupie
oznaczonej jako N.14 spełniają komputery tyl-
ko kilku firm na świecie, a w Europie do nie-
dawna tylko jednej – niemieckiej Rody. Do nie-
dawna, bo inżynierowie z bydgoskiego Teldatu
zbudowali komputer – Terminal T4, który jako
pierwsze urządzenie wyprodukowane w Pol-
sce spełnia w pełni wyśrubowane normy dla
grupy N.14. 

Gry wojenne w 3D
Pole walki nie jest cyfrowe, ani też zmy-

sły żołnierzy nie działają w ten sposób, więc
zaraz nasuwa się pytanie, po co więc cyfry-
zacja na polu walki? W skrócie – po to, by po-
prawić jakość dowodzenia i logistyki swoich
żołnierzy. Minęły już bowiem czasy, kiedy do-
wódca obserwował walkę swoich żołnierzy,
siedząc na wzgórzu na koniu czy też pod siat-
ką maskującą w naprędce wykopanej zie-
miance. Dzięki mobilnym komputerom
i środkom wizualizacyjnym możliwe jest
stworzenie centrum dowodzenia w namiocie
bądź nawet w samochodzie terenowym.
Przy zastosowaniu szerokopasmowych, za-
bezpieczonych łączy oraz wyposażeniu pod-
oddziałów w terminale systemu dowódca jest
doskonale zorientowany w działaniach swo-
ich żołnierzy, może nadzorować wykonanie

misji bądź kierować działaniami logistycz-
nymi. Interfejs przypomina nieco prowadzenie
gry wojennej, jednak każda „ikonka” na wir-
tualnej mapie jest rzeczywistym, walczącym
pododdziałem, a nawet pojedynczym żoł-
nierzem.

Planowanie i przeprowadzanie działań
bojowych w terenach zurbanizowanych może
być bardzo mocno wsparte nowoczesnymi
technologiami opartymi o złożone metody i
algorytmy przetwarzania mobilnego. Pod-
stawowym elementem jest dokładne zobra-
zowanie terenu i jego wizualizacja dla ofice-
rów sztabowych i liniowych. Wymaga to po-

siadania pełnych i wciąż aktualizowanych da-
nych 3D terenu, pozyskiwanych z różnora-
kich źródeł. Złożone analizy dotyczyć mogą
wyszukiwania miejsc widocznych z danego
punktu, sprawdzania linii ognia z określonych
stanowisk strzeleckich czy wyznaczania tras
przejazdu konwojów. W kilka sekund zosta-
ją wypracowane rozwiązania gotowe do za-
stosowania w dynamicznie zmieniającej się
sytuacji współczesnego pola walki.

Idea cyfryzacji pola walki 
Rozwój cywilnych technologii interneto-

wych i ich wielka popularność zainspirował
architektów systemów wojskowych do in-
korporacji rozwiązań cywilnych dla zasto-
sowań militarnych. Pojawiło się pojęcie In-
ternetu pola walki (Battlefield Internet),
opartego głównie o technologie bezprzewo-
dowe, gdzie założono oczywiście mobilność
komponentów. Każdy element takiego sys-
temu stanowi niezależny węzeł wyposażony
w interfejs bezprzewodowy. Celem jest zin-
tegrowany system zarządzania polem bitwy
BMS (Battlefield Management System),
który teoretycznie powinien oferować pokaźne
zestawy informatycznych narzędzi uspraw-
niających dowodzenie. Niestety, w praktyce
bardzo często obietnice producentów nie speł-
niają się w rzeczywistości. Okazuje się, że
w systemach BMS najistotniejszą sprawą są
możliwości stabilnej pracy w oparciu o środ-
ki radiowe oraz odporność na trudne śro-
dowiskowe warunki pracy charakterystyczne
dla pola walki.

Od kilku lat armie na całym świecie in-
tensywnie rozwijają sieciocentryczne systemy
dowodzenia, przeznaczając na wdrażanie sys-
temów NCW (Network Centric Warfare) typu
C4ISR (Command, Control, Communica-
tions, Computers, Intelligence, Surveillance
and Reconnaissance) ogromne kwoty. Idea
cyfryzacji pola walki jest jednak bardzo pro-
sta – dzięki sieciocentrycznym systemom
dowodzenia NCW dowódcy różnych szcze-
bli, mając do dyspozycji napływające w cza-
sie rzeczywistym cyfrowe dane o bieżącej sy-
tuacji taktycznej i informacje z systemów roz-
poznania, są w stanie lepiej niż do tej pory za-
rządzać zarówno pojedynczymi żołnierzami,
jak i całymi pododdziałami. Dzięki temu moż-
liwe staje się uzyskanie przewagi informacyjnej
i decyzyjnej nad przeciwnikiem.

Sieciocentryczne systemy wojsk lądo-
wych państw NATO aktualnie pracują w opar-
ciu o ustalony model baz danych stworzony
przez MIP Community (Multilateral Inte-
roperability Programme – www.mip-site.org),
ustandaryzowany natowską normą – STA-
NAG 5525. W założeniach tego standardu
dane są umieszczane w centralnym repozy-
torium, skąd możliwość pobrania ich ma każ-
dy autoryzowany użytkownik. W ramach
międzynarodowego programu MIP stwo-
rzono model bazy JC3IEDM (wcześniej
C2IEDM), który jest najbardziej kompletnym

PRZEMYSŁ ZBROJENIOWY

Fakty 151

�

Dzięki sieciocentrycznym systemom dowodzenia
NCW dowódcy różnych szczebli, mając do 
dyspozycji napływające w czasie rzeczywistym
cyfrowe dane o bieżącej sytuacji taktycznej 
i informacje z systemów rozpoznania, są w stanie
lepiej niż do tej pory zarządzać zarówno pojedynczymi
żołnierzami, jak i całymi pododdziałami
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opisem wymagań i informacji potrzebnych na
polu walki. Został on stworzony w drodze wie-
loletniej ewolucji, w oparciu o wymagania
NATO i kilkunastu krajów uczestniczących
w projekcie MIP. Wymiana danych w takich
systemach została również opisana standar-
dami (oznaczone jako MIP DEM, MIP
MEM) i jest oparta o szerokopasmowe łącza
danych wykorzystujące internetowe protokoły
TCP/ IP.

Systemy informacji przestrzennej
Systemy BMS muszą doskonale współ-

pracować z sieciami sensorowymi, które w do-
bie ery informacyjnej zyskują coraz większe
znaczenie. Ich centralnym elementem, swo-
istą osnową, jest rozproszone środowisko ko-
munikacyjne, najczęściej heterogeniczne.
Użytkownicy takiego systemu mogą być bar-
dzo różnorodni, począwszy od pojedyn-
czych żołnierzy, pojazdów, statków po-
wietrznych i morskich, a na sensorach skoń-
czywszy. Systemy takie są w pełni skalowal-
ne i znakomicie dostosowują się do rosnących
wymagań. Znajdują one coraz większe za-
stosowanie w zarządzaniu polem walki.

Oczy i uszy współczesnego żołnierza
działającego w terenie stanowią więc różne
sensory. Wszystkie poruszające się na polu
walki elementy docelowo powinny być reje-
strowane za pomocą sensorów: akustycznych,
sejsmicznych i wizualnych, mających współ-
pracować ze sobą w sieci. Urządzenia reje-
strujące mają przekazywać operatorom in-
formacje na temat: rodzaju pojazdu, kierun-
ku jego ruchu i jego położenia w terenie,
a w stosunku do ludzi – przybliżonej liczeb-
ności pododdziału. Ponadto system powinien
być w stanie ocenić kierunek, z jakiego padł
strzał.

W modernizującym się wojsku stosuje się
głównie sensory trudne do wykrycia przez
przeciwnika. Jedynym elementem aktywnym
jest łącze bezprzewodowe, uaktywniające
się tylko w razie konieczności wykrycia ko-
munikatu, po czym urządzenie znów wyłącza
elementy nadawcze. Zapobiega to wykryciu
i pozwala oszczędzać źródła zasilania, prze-
dłużając czas życia sensora w terenie.

Na świecie istnieje wiele systemów, ale
póki co posiadają one jednak pewne ograni-
czenia. Do ich największych wad należy
awaryjność oraz często niewielka dokładność
analizy danych, na przykład dzisiejsze sensory
nie są w stanie zarejestrować, czy dźwięk wy-
strzału z broni jest falą bezpośrednią czy też
odbitą.

Postępująca miniaturyzacja technolo-
giczna powoduje coraz szersze stosowanie
sieci sensorowych złożonych z miniaturo-
wych, komunikujących się ze sobą kompu-
terów wyposażonych w interfejsy komuni-
kacyjne i sensory. Sieci te mają typową ar-
chitekturę ad-hoc, są samokonfigurujące
się. Węzły tej sieci są odpowiednio zarzą-
dzane, tak by poprzez przechodzenie do try-

bu zmniejszonego poboru mocy optymali-
zować komunikację bezprzewodową, oszczę-
dzając źródła zasilania. Znacznie wydłuża to
czas życia sensorów w terenie. Opracowy-
wane i implementowane są wydajne algo-
rytmy marszrutyzacji oraz odtwarzania sta-
nu po awarii sieci. Sieci te będą coraz po-
wszechniej stosowane na polu walki, ale rów-
nież w operacjach straży granicznej, policji,
systemach dla ochrony lasów i wielu innych
dziedzinach życia.

Najnowocześniejszy obecnie system sie-
ciocentryczny to „Deepwater”, wdrażany
dla Straży Wybrzeża Stanów Zjednoczonych
i mający na celu integrację wszelkich sił i środ-
ków w jednolity system, wspomagający wy-
szukiwanie, śledzenie i ewentualną neutrali-
zację niebezpieczeństw na podejściach do gra-
nic morskich USA. Wielomiliardowy budżet
przeznaczony jest na budowę infrastruktury
(również informatycznej i komunikacyjnej)
oraz jednostek pływających, samolotów, śmi-
głowców i środków bezpilotowych.

Wyposażenie żołnierza przyszłości
Sieciocentryczne systemy zarządzania

polem bitwy zyskują coraz to nowe elemen-
ty. Przykładem jest znany z rynku cywilnego
PDA (Personal Digital Assistant), który ma
również swoje zastosowanie w wojsku, gdzie
nosi nazwę CDA (Commander’s Digital
Assistant). Kieszonkowe komputery i orga-
nizery typu PDA nie mają klawiatury i dane

wprowadza się do nich za pomocą specjal-
nego rysika, pisząc na wyświetlaczu ciekło-
krystalicznym. Najnowocześniejsze urzą-
dzenia potrafią też rozpoznawać mowę.

CDA daje dowódcom na różnych szcze-
blach niespotykane dotąd możliwości: wy-
posażony w cyfrowe mapy, może dokładnie
określić położenie i wspomóc nawigację. Na
jego ekranie może być przedstawiona sytuacja
taktyczna, pokazane zarówno jednostki wła-
sne, jak i nieprzyjaciel, o którym dane spływają
z różnych środków rozpoznania. Poprzez róż-
ne interfejsy komunikacyjne, w tym radia sa-
telitarne, CDA staje się mobilną częścią sie-
ciocentrycznego systemu zarządzania po-
lem bitwy. Dodatkową ciekawą funkcją jest peł-
na interakcja z sensorami rozmieszczonymi
w terenie, dając dowódcy dodatkową infor-
mację o przemieszczeniu się obiektów w jego
obszarze zainteresowania.

Armie całego świata wyposażają również
swoich żołnierzy w laptopy charakteryzują-
ce się właściwościami wytrzymałościowy-
mi. Posiadają one nowoczesne i wydajne pro-
cesory, dużo pamięci RAM i pojemne, naj-
częściej wymienne i zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, twarde dys-
ki oraz napędy optyczne. Charakteryzująca
się dużym kontrastem matryca LCD jest po-
krywana powłoką, która gwarantuje dosko-
nałą jakość obrazu w każdych warunkach.
Często wyposażone są w ekran dotykowy, któ-
ry znacznie ułatwia eksploatację w warunkach
polowych. Baterie umożliwiają kilkugodzin-
ną pracę, możliwe jest ładowanie laptopa z
instalacji pojazdu. Wojskowe laptopy zgod-
ne są z normami: IP54, Mil-STD 810F i Mil-
STD 461E, spełniają zatem najsurowsze
wymagania eksploatacyjne.

Polska jakość
Opracowana przez bydgoską firmę TEL-

DAT sieciocentryczna platforma teleinfor-
matyczna JAŚMIN (SZJ) posiada oprogra-
mowanie oparte na wspomnianym modelu
JC3IEDM. Model ten został jednak rozsze-
rzony i zawiera wiele dodatkowych elemen-
tów. Dane operacyjne przechowywane
w systemie są udostępniane za pośrednictwem
specjalnej usługi, która kontroluje, jakie dane
i kiedy są przekazywane konkretnym od-
biorcom. Dane operacyjne mogą być wizu-
alizowane lub przekazywane do innych

uczestników systemu. System JAŚMIN to jed-
nolita platforma teleinformatyczna, na któ-
rej funkcjonują aplikacje systemów dowo-
dzenia. Zapewnia żołnierzom i dowódcom
pełną świadomość sytuacyjną na polu wal-
ki. Platforma ta umożliwia swobodną ko-
munikację i wymianę informacji między sobą
nawzajem. JAŚMIN jest w pełni interopera-
cyjny z systemami referencyjnymi NATO, co
potwierdzają stosowne certyfikaty i z tego po-
wodu stanowi produkt uznany w skali mię-
dzynarodowej.

Inżynierowie z bydgoskiego Teldatu zbu-
dowali również Terminal T4 (Teldat Tactical
Terminal Tablet), który jest przenośnym uni-
katowym komputerem, gdyż posiada para-
metry nie tylko wypełniające w pełni normy
narzucone przez polskie normy obronne, ale
w wielu aspektach znacznie je przewyższa.
Norma dla grupy N.14 zakłada na przykład
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jedynie wodoszczelność urządzeń. Istotne jest,
że wymaganie dotyczy urządzeń wyłączonych.
T4 jest zaś wodoodporny i może przez dwie
godziny pracować pod wodą, na głębokości
jednego metra. Komputer wyposażono w no-
woczesne ogniwa zasilające, umożliwiające
mu pracę do czterech godzin na kilkunasto-
stopniowym mrozie lub w temperaturach do
60 stopni Celsjusza.

Teldatowski terminal ma zaimplemen-
towane funkcje obsługi akcelerometru – po-
zwala na dopasowanie wyświetlanego obra-
zu do aktualnego położenia urządzenia i ma-
gnetometru – kompasu. Terminal ma inter-
fejsy transmisyjne WiFi, Bluetooth oraz mo-
duł GSM/CDMA, posiada również wbudo-
wany odbiornik GPS oraz kamerę wideo.
W zakresie odporności na narażenia elek-
tromagnetyczne komputer spełnia wyma-
gania normy obronnej NO-06-A200 doty-
czące m.in. poziomu emisji zakłóceń elek-
tromagnetycznych przewodzonych i pro-
mieniowanych oraz odporności na promie-
niowanie pola elektromagnetycznego.

Podsumowanie
W dobie wojny asymetrycznej i ciągłego

zagrożenia terrorystycznego kluczową spra-
wą jest zapewnienie wojskom permanentne-
go dostępu do informacji. Duże światowe ar-
mie dysponują wystarczającą siłą ognia, by
pokonać takiego przeciwnika, kluczową jed-

nak rolą staje się rozpoznanie i przepływ in-
formacji. Po wykryciu np. przez środek bez-
pilotowy wrogiej wyrzutni rakietowej nastę-
puje błyskawiczne określenie koordynat celu
i przesłanie jej przez system sieciocentrycz-
ny do centrum zarządzania polem bitwy. Tam
zostaje wybrany środek ogniowy i cel zosta-
je rażony z kilkusekundowym czasem reak-
cji, uniemożliwiającym zmianę położenia. Do
działań mogą być wykorzystane zarówno
środki powietrzne, jak i morskie, wspierają-
ce działanie sił lądowych, gdyż każdy element
systemu jest węzłem tej samej sieci, wyposa-
żonym w zunifikowany interfejs komunika-
cyjny.

Doświadczenia z Iraku i Afganistanu,
a także obserwowane tendencje światowe
wskazują, że cyfryzacja armii wydaje się nie-
unikniona. Zdalnie kierowane, bezzałogowe
pojazdy mogą wykonywać misje i zdania m.in.
typu: CIED, ochrona baz, konwojów i patroli,
inspekcja, zadania wartownicze, transporto-
we wsparcie oddziałów pieszych. Polskie

rozwiązania w tym zakresie są dostarczane od
lat na rynku krajowym i zagranicznym przez
instytuty badawcze zdolne do prowadzenia
zaawansowanych badań i prac rozwojo-
wych, a także posiadające możliwości i do-
świadczenie wdrożeniowo-produkcyjne. Pol-
ski przemysł obronny i jego zaplecze ba-
dawczo-rozwojowego mogą i powinny wziąć
udział w programach modernizacji tech-
nicznej polskiej armii, współpracując w tej
dziedzinie z partnerami zagranicznymi. Przy-
czyni się to do utrzymania potencjału tego
przemysłu i jego szerokiego zaplecza, a tym
samym – z uwagi na stymulujące impulsy
i możliwości dyfuzji technologii podwójnego
zastosowania – do ograniczania skutków kry-
zysu gospodarczego w Polsce, a przede
wszystkim do utrzymania miejsc pracy i za-
trzymania w kraju najlepszych fachowców.

Cezary Tomasz Szyjko, 
dr nauk prawnych, wykładowca 

Akademii Obrony Narodowej

Spółka produkuje takie wyroby jak: nie-
kierowane pociski rakietowe, czoł-
gowe granaty dymne, ręczne grana-
ty dymne, naboje termiczne, bomby

lotnicze, kontenery wojskowe, elementy opan-
cerzenia pojazdów wojskowych. Ponadto,
współpracując z Wojskowym Instytutem Che-
mii i Radiometrii oraz Wojskowym Instytu-
tem Technicznym Uzbrojenia, firma opraco-
wała dokumentację i uruchomiła produkcję
nowych wyrobów: ręcznego granatu dymne-

go RGD-3 maskującego w dalekiej podczer-
wieni oraz czołgowej amunicji dymnej GM-81
z rozszerzonym pasmem maskowania w za-
kresie podczerwieni. Wyroby te przeszły z wy-
nikiem pozytywnym badania kwalifikacyjne,
a dokumentacja techniczna na ich wykonanie
została zatwierdzona przez dyrektora De-
partamentu Polityki Zbrojeniowej MON.

Firma NIEWIADÓW SA to również je-
dyny w Polsce producent przyczep kempin-
gowych oraz producent wielu rodzajów przy-

czep, a także sprzętu AGD (m.in. suszarki do
grzybów i owoców). Spółka posiada własną
narzędziownię wytwarzającą wykrojniki, na-
rzędzia i formy wtryskowe.

Gwarancją sukcesów firmy są innowacyjne
rozwiązania, kompetentni i zaangażowani pra-
cownicy oraz wysoka jakość wyrobów.

www.niewiadow.pl

Jakość i innowacyjność
Zakłady Sprzętu Precyzyjnego NIEWIADÓW SA od wielu dziesięcioleci istnieją 
na rynku produktów specjalnych, realizując dostawy dla wojska

Pociski rakietowe S-5KO i S-5MO Czołgowa amunicja dymna GM-81 Ręczny granat dymny RGD-3
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Węzły sieci na polu walki mogą być wyposażone w różne sensory: 
• mikrofony – wykrywające ruch pojazdów, liczące je i klasyfikujące, 
• kamery przekazujące bezprzewodowo obraz, 
• sejsmiczne – wykrywające wibracje powstałe przez przechodzące osoby 

lub zbliżające się pojazdy, 
• magnetyczne – wykrywające zbliżające się obiekty metalowe (pojazdy), 
• podczerwone (pasywne) – wykrywające ruch obiektów. 
• rozrzucane z samolotów lub BSL, co nosi miano inteligentnego kurzu.
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MOTORYZACJA

Mariusz Gryżewski

Styliści pracujący nad sylwetką małe-
go Sparka spisali się wyśmieni-
cie. Auto należące do popularnego
w Polsce segmentu A dzięki nowo-

czesnej stylistyce nadwozia wygląda na więk-
sze i dojrzalsze. Zastosowanie ciekawych prze-
tłoczeń i licznych krągłości nadaje całości cie-
kawy, wręcz agresywny, wygląd, który z przo-
du podkreślają podwójne wloty powietrza,
atrapy chłodnicy oraz potężne przednie lam-
py w kształcie mocno rozciągniętego trape-
zu. By auto stało się jeszcze bardziej rozpo-
znawalne i atrakcyjne dla młodego odbiorcy,
producent zaproponował konfigurację auta
w szerokiej gamie żywych, radosnych kolo-
rów, doskonale dopełniających jego odważ-
ną sylwetkę. Testowy model w kolorze nie-
bieskim Bluebell to świetny przykład na to, że
kolor ma znaczenie.

Spark to z założenia auto 5-osobowe.
Zgodzę się z tą teorią tylko w przypadku prze-
wozu z tyłu dzieci, choć i tu jest problem, by
zmieścić jednocześnie 3 foteliki. Gdy jednak
planujemy podróż w 4 osoby, to sytuacja jest
już zupełnie inna. Przednie fotele zapewnia-
ją wygodne zajęcie miejsca, a regulowana kie-
rownica i dość spora przestrzeń na nogi to

duże ułatwienie dla osób mierzących powy-
żej 180 cm. Dwójka pasażerów z tyłu też nie
będzie miała prawa do narzekań. 

Deska rozdzielcza jest czytelna i este-
tycznie wykonana. Ciekawym rozwiązaniem
jest elektroniczny wyświetlacz, przypomina-
jący te stosowane w motocyklach.

Konfigurując auto, mamy do wyboru
5 wersji wyposażenia: LS, LS+, LT, LT+,
LTZ. W podstawowej wersji auto wyposażono
między innymi w 6 poduszek powietrznych,
system ISOFIX do mocowania fotelika dzie-
cięcego, ABS, system wspomagania nagłego
hamowania (BAS), oparcie tylnej kanapy skła-

dane w proporcji 60/40, 6-kierunkową ma-
nualną regulację fotela kierowcy, zderzaki
w kolorze nadwozia, a 3 kolory bazowe
obejmują biały, czerwony i żółty.

Tak wyposażone auto z silnikiem benzy-
nowym o pojemności 995 cm i mocy 68 KM
w polskim salonie kosztuje tylko 28 990 zł.

Osoba, która potrzebuje małego miej-
skiego auta za rozsądną cenę, oferującego za-
równo dużą funkcjonalność, jak i wyróżnia-
jący się w gąszczu motoryzacyjnym design,
może mieć wielki problem, by wymyślić roz-
sądną wymówkę, dlaczego nie chce związać
się z małym, lecz zadziornym Sparkiem. �

Jakość w dobrej cenie
Jeden z przepisów, by odnieść sukces w branży motoryzacyjnej, wygląda 
następująco: stworzyć ciekawy stylistycznie samochód, doprawić go funkcjonalnością 
i zaproponować za korzystną cenę. Takie były również założenia projektantów 
Chevroleta przy pracy nad odświeżoną wersją modelu Spark
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SSuuzzuukkii  JJiimmmmyy

Cezary Głogowski

Historia prezentowanego modelu
Suzuki zaczęła się w 1998 roku.
Gdy spojrzymy na egzemplarz
tego auta z tamtego okresu i na

jego obecny kształt, na pierwszy rzut oka ni-
czym się one nie różnią. Bryła pozostała „lek-
ko klockowata”, z nieznacznymi przetłocz-
niami na masce i wokół samochodu, cha-
rakterystycznymi szerokimi nadkolami oraz
kołami, z dużym prześwitem podwozia. Zna-
kiem szczególnym tego małego off-roadow-
ca jest zabudowane koło zapasowe umiesz-
czone na tylnej klapie samochodu.

Spoglądając do środka, wiele tam nie zo-
baczymy. W oczy rzuca się prosty panel
w kształcie prostokąta z deską rozdzielczą. Na
głównym panelu mamy radio, kilka prze-
łączników do regulacji temperatury wraz z kli-
matyzacją i wentylacji. We wnętrzu znajdziemy
też rzadko spotykane w tego typu samocho-
dach podgrzewane przednie fotele oraz elek-
trycznie sterowane lusterka. Jeśli chodzi o ilość
miejsca, to Jimmy nie powala. Jest dość cia-
sny. Z przodu kierowca i pasażer mają do dys-
pozycji wystarczająco dużo miejsca, żeby
w miarę wygodnie podróżować, ale pasaże-
rowie na tylnej kanapie mają już znacznie

mniejszy komfort. Bagażnik też nie zachwy-
ca pojemnością, chociaż 113 litrów to niemało
jak na tak mały samochodzik.

Przechodząc do właściwości jezdnych,
Jimmy dużo lepiej sprawdza się w terenie niż

na asfalcie. Jeżdżąc nim po mieście, nie od-
czujemy tak dużego hałasu, jak na autostra-
dzie. Poziom hałasu przy 120–130 km/h
jest spory, a nie ma czym szarżować, gdy
mamy pod maską silnik benzynowy o po-
jemności 1,3 litra, mocy 85 KM i momencie
obrotowym, który wynosi tylko 110 Nm.
Natomiast bardzo dobrze, można rzec, że
wręcz wyśmienicie, Jimmy sprawdza się w te-
renie. Mała, zwinna konstrukcja z dużym prze-
świtem sprawia, że potrafi wjechać wszędzie,
a z pomocą reduktora, który możemy dopiąć
w każdej chwili, Suzuki Jimmy wyjedzie z każ-
dego bajora. �

Ten samochód został stworzony dla ludzi z mocnym zacięciem off-roadowym. 
Na wyprawach w trudniejszym terenie sprawdza się idealnie. Mogę śmiało 
powiedzieć, że Suzuki Jimmy to naprawdę świetny off-roadowiec

– miejski off-roadowiec
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Interaktywne mapy
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Nowe nawigacje firmy TomTom są już dostępne w Polsce. Modele GO400, GO500 i GO600 zostały tak zaprojektowane, aby kierowcy
mieli jeszcze większą kontrolę nad swoją podróżą. Kluczowymi cechami nowych urządzeń są: dożywotnia aktualizacja map i dostęp

do informacji o ruchu drogowym oraz interaktywne mapy. Nowe interaktywne mapy, dożywotnia usługa TomTom Traffic i nowy sposób
prezentacji ruchu na pasku trasy pozwalają
kierowcom śledzić, co dzieje się zarówno wokół
nich, jak i na drodze przed nimi. Jedną z naj-
ciekawszych nowości w TomTom GO jest szyb-
kie wyszukiwanie, które rozpoczyna się, gdy tyl-
ko użytkownik zaczyna wpisywać tekst. Produ-
cent także rozwija funkcje widoku map 3D.
W nowych urządzeniach TomTom GO mapa,
która jest centralnym elementem nawigacji,
działa intuicyjnie, oferując kierowcom kluczowe
funkcje interakcji z ekranem, takie jak skalowa-
nie za pomocą dotyku, wyznaczanie dotykiem
docelowych miejsc oraz przeciąganie w celu
zmiany położenia mapy. Ponadto nowe mapy
TomTom podają użytkownikowi od razu po włą-
czeniu nawigacji przydatne informacje, takie jak
dane o bieżącej sytuacji na okolicznych drogach
czy ulubione lokalizacje.

JA

Ponad 
schematami

Samsung wprowadził do sprzedaży w Polsce
telewizor UHD S9 85 cali wyróżniony na-

grodą Best of Innovations Award przyznaną za
wyjątkową stylistykę, wykraczającą poza typowe
schematy projektowania. Telewizor o przekątnej
ekranu 85 cali wyświetla obraz w jakości UDH
(znanej również pod nazwą 4K), oferując jed-
nocześnie technologię up-scalling, dzięki której na-
wet treści o mniejszej rozdzielczości wyświetla-
ne są ze znacznie lepszą jakością obrazu. Głośniki
stanowiące integralną część stylowej ramy oraz
telewizora zapewniają moc muzyczną o warto-
ści aż 120 W (RMS). Samsung UHD S9 85 cali
posiada także wszystkie najważniejsze funkcje plat-
formy Smart TV z roku 2013: S Recomendation,
intuicyjny panel użytkownika Smart Hub, system
rozpoznawania poleceń głosowych oraz intuicyjny
czujnik ruchu, dzięki któremu telewizorem moż-
na sterować za pomocą gestów obydwu dłoni
(Smart Interaction). Ponadto, dzięki zestawowi
Evolution Kit telewizor będzie można unowo-
cześnić w przyszłości. Telewizor ten doskonale od-
najduje się w galerii sztuki, luksusowym aparta-
mencie lub ekskluzywnym holu.

JA
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Nowe oblicze Prestigio

Tablet Casio dla biznesu

Woparciu o koncepcję „Inteligentny i wytrzymały”, firma Casio wprowadza na rynek swój nowy produkt dla biznesu, z unikalnymi funk-
cjami dla profesjonalnych zastosowań. Tablet Casio, odporny zarówno na upadek z wysokości 1 m, jak i na zewnętrzne oddziaływania

mechaniczne i atmosferyczne, gwarantuje ciągłą dostępność poprzez inteligentne zarządzanie energią, bezprzewodowe ładowanie i wymienne
baterie. Tablet pracuje na systemie operacyjnym Android TM 4.0.3, a wzbogacony o technologię NFC ma gwarantować optymalne bez-
pieczeństwo dla wrażliwych danych. Dopełnieniem bezpieczeństwa jest wejście na kartę SAM, która zapewnia niezawodne szyfrowanie po-
ufnych danych. Kolorowy wyświetlacz z parametrami 10,1 cala o wysokim kontraście z podświetleniem LED, pozwala na wprowadzanie
danych zarówno za pośrednictwem dotykowego panelu „Finger touch” oraz za pośrednictwem elektromagnetycznego pióra, które może
być również używane również do podpisów na wyświetlaczu. Tablet Casio posiada w sobie także dwa zintegrowane 5-mpx aparaty cyfro-
we, które mogą być też używane do nagrywania danych.

JA
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Prestigio, wiodący europejski producent urządzeń mo-
bilnych, akcesoriów i elektroniki użytkowej, pre-

zentuje nowy MultiPhone 5430 z procesorem In-
tel Atom™ Z2420 z technologią Hyper-
Threading, taktowany zegarem 1,2 GHz.
Urządzenie zapewnia imponujące możli-
wości multimedialne oraz możliwość ko-
rzystania z wielu aplikacji zgodnych z sys-
temem Android. Smartfon jest wyposażony
w 4,3-calowy ekran dotykowy o doskonałej jakości
obrazu. Telefon posiada slot na kartę microSD oraz mo-
dem HSPA+ umożliwiający globalny roaming. MultiPhone
5430 dysponuje zaawansowanym aparatem o rozdzielczości
8 Mpx, umożliwiającym wykonywanie nawet 8 zdjęć na sekun-
dę. Urządzenie płynnie odtwarza filmy w jakości HD, a dzięki w
pełni zintegrowanemu silnikowi 3D pozwala również na uru-
chomianie atrakcyjnych wizualnie gier. Telefon z zawansowanym
procesorem Intel® umożliwia szybkie przeglądanie stron inter-
netowych, natychmiastowe uruchamianie aplikacji i pracę wie-
lozadaniową.

JA
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Gdzie na targi

158 Fakty

wrzesień 2013

2–5 MSPO 2013 – Międzynarodowy Salon 
Przemysłu Obronnego Kielce

2–5 LOGISTYKA 2013 
– Międzynarodowe Targi Logistyczne Kielce

3–5 BTS 2013 – Targi Obuwia, Skóry 
i Wyrobów Skórzanych Poznań

3–5 BALTEXPO 2013 
– Międzynarodowe Targi Morskie Gdańsk

4–6 MIĘDZYNARODOWE TARGI LEŚNE 2013 Rogów
6–8 EXPOBUD 2013 – Budownictwo, Wnętrza, 

Salon Technik Grzewczych Gliwice
7–9 BAKEPOL 2013 – Targi Przemysłu 

Piekarskiego i Cukierniczego Lublin
10–12 CERTIBA 2013 – Międzynarodowe Targi 

Ceramiki, Kamienia i Wyposażenia Łazienek Warszawa
10–12 Windows & Doors Warsaw 2013 

– Międzynarodowe Targi Technologii Produkcji 
Okien i Drzwi Warszawa

14–15 MeCaTech 2013 – Targi Obsługi Serwisowej 
Pojazdów i Techniki Warsztatowej Wrocław

14–15 3TM 2013 – V Trójmiejskie Targi Motoryzacyjne Gdańsk
17–19 TRANSEXPO 2013 – Międzynarodowe Targi 

Lokalnego Transportu Zbiorowego Kielce
17–19 ENERGETAB 2013 – Międzynarodowe 

Energetyczne Targi Bielskie Bielsko-Biała
17–19 MOTO-TECH 2013 – Salon Wyposażenia 

Stacji Kontroli Pojazdów Kielce
18–19 NAFTA I GAZ 2013 – Międzynarodowe Targi 

Przemysłu Naftowego i Gazownictwa Warszawa
18–20 TIWS 2013 – Międzynarodowe Targi Infrastruktury 

Wodno-Ściekowej, Odwodnień i Melioracji Kielce
20–23 AGRO SHOW 2013 – Międzynarodowa 

Wystawa Rolnicza Bednary
23–26 POLAGRA-FOOD 2013 – Międzynarodowe 

Targi Wyrobów Spożywczych Poznań
23–26 Polagra-Tech 2013 – Międzynarodowe Targi 

Technologii Spożywczych Poznań
23–26 POLAGRA GASTRO 2013 – Międzynarodowe 

Targi Gastronomii Poznań
23–26 PAKFOOD 2013 – Targi Opakowań 

dla Przemysłu Spożywczego Poznań
24–27 TRAKO 2013 – Międzynarodowe Targi Kolejowe Gdańsk
25–26 CONTROL-TECH 2013 – Targi Przemysłowej 

Techniki Pomiarowej Kielce
25–26 ALUMINIUM & NONFERMET 2013 

– Międzynarodowe Targi Aluminium i Technologii,
Materiałów i Produktów Metali Nieżelaznych Kielce

25–26 METAL 2013 – Międzynarodowe Targi 
Technologii dla Odlewnictwa Kielce

26–29 ARBOS POLAND 2013 – Międzynarodowe 
Targi Przemysłu Jachtowego Ostróda

27–29 DREMASILESIA 2013 – Targi Maszyn 
i Narzędzi do Obróbki Drewna Katowice

27–29 INSTAL-SYSTEM 2013 – Targi Technik 
Grzewczych i Instalacji Bielsko-Biała

październik 2013

1–3 TOOLEX 2013 – Targi Obrabiarek, Narzędzi 
i Technologii Obróbki Sosnowiec

1–3 WIRTOTECHNOLOGIA 2013 
– Międzynarodowe Targi Metod i Narzędzi 
do Wirtualizacji Procesów Sosnowiec

5–6 MOBILEXPO 2013 – Targi Pojazdów 
Terenowych i Turystycznych Kraków

7–9 GMINA 2013 – Targi Produktów i Usług 
dla Samorządów Lokalnych Poznań

7–10 POLEKO 2013 – Międzynarodowe Targi 
Ochrony Środowiska Poznań

7–10 KOMTECHNIKA 2013 – Międzynarodowe 
Targi Techniki Komunalnej Poznań

7–10 DWORZEC 2013 – Salon Lokalnego 
i Regionalnego Transportu Publicznego Poznań

11–13 AUTOSERWIS 2013 
– Targi Technik Motoryzacyjnych Katowice

12–13 LUBDREW 2013 – Targi Obróbki Drewna Lublin
15–16 ExpoTEXTIL 2013 – Targi Techniki Pralniczej 

i Technologii Tekstyliów Sosnowiec
15–17 BLACH-TECH-EXPO 2013 – Targi Obróbki, 

Łączenia i Powlekania Blach Kraków
15–17 EUROTOOL 2013 – Targi Obrabiarek, 

Narzędzi i Urządzeń do Obróbki Materiałów Kraków
17–18 Targi Technicznych Wyrobów 

Włókienniczych 2013 Łódź
17–19 KONSERWACJE 2013 – Targi Konserwatorskie Toruń
17–19 FRANCZYZA 2013 – Targi Franchisingu Warszawa
19–20 Targi Budowlane Warmia–Mazury EXPO 2013 Ostróda
22–24 INFRASTRUKTURA 2013 – Międzynarodowe 

Targi Budownictwa Drogowego, Kolejowego 
oraz Zarządzania Ruchem Warszawa

23–24 EkoWaste 2013 – Targi Gospodarki Odpadami, 
Recyklingu i Technik Komunalnych Sosnowiec

26–27 AGRO-PARK 2013 – Targi Rolnicze Lublin

listopad 2013

5–6 SURFPROTECT 2013 – Międzynarodowe 
Targi Zabezpieczeń Powierzchni Sosnowiec

5–6 STEELMET 2013 – Międzynarodowe Targi 
Stali, Metali Nieżelaznych, Technologii 
i Produktów Sosnowiec

5–6 Scrap EXPO 2013 – Salon Recyklingu Metali Sosnowiec
6–7 CŁO I GRANICA, BEZPIECZEŃSTWO 2013 

– Międzynarodowa Wystawa Wyposażenia 
dla Kontroli Celnej i Granicznej Warszawa

6–9 KAMIEŃ – STONE 2013 
– Targi Branży Kamieniarskiej Poznań

7 ALARM 2013 – Konferencja i Wystawa 
Monitoringu Wizyjnego Kielce

13–15 RubPlast EXPO 2013 – Targi Przemysłu 
Tworzyw Sztucznych i Gumy Sosnowiec

13–15 ROBOTshow 2013 – Targi Robotyzacji 
i Automatyzacji w Przemyśle Sosnowiec

13–15 HAPexpo 2013 
– Targi Hydrauliki, Automatyki i Pneumatyki Sosnowiec

13–15 OILexpo 2013 – Targi Olejów, Smarów 
i Płynów Technologicznych dla Przemysłu Sosnowiec

19–21 ENERGETICS 2013 
– Lubelskie Targi Energetyczne Lublin

26–28 Trans Poland 2013 – Międzynarodowe Targi 
Transportu i Logistyki Warszawa








