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W samym centrum krakowskiej dzielnicy Dębniki, u zbiegu
ulicy Kobierzyńskiej oraz Kapelanka, w drugiej linii
zabudowy powstaje nowe osiedle WILGA PARK.

Osiedle zostało zaplanowane w samym centrum dawnych
ogródków działkowych oraz szańca dawnej Twierdzy Kraków.
Lokalizacja nowego osiedla mieszkaniowego została wybrana
nieprzypadkowo, aby zgodnie z obowiązującym Miejscowym
Planem Zagospodarowania Przestrzennego móc stworzyć
zabudowę mieszkaniową z usługami. Za położeniem osiedla
przemawia również bliskość centrum Starego Krakowa (Rynek
Główny, Kazimierz, Podgórze – 20 minut spacerem) oraz terenów
rekreacyjnych, takich jak Zakrzówek, Bulwary Wiślane oraz
parków – przy ul Praskiej, a w przyszłości również wzdłuż rzeki
Wilga, na granicy osiedla. Atutem lokalizacji jest także rozbudowana sieć infrastruktury drogowej z możliwością sprawnego
dotarcia do obwodnicy Krakowa oraz autostrady A4, a także rozwiniętą komunikacją miejską – tramwajową i autobusową. 

Osiedle WILGA PARK to 3 siedmiopiętrowe budynki z dostępem do dwupoziomowego garażu podziemnego, w obrębie których
powstanie 125 apartamentów o zróżnicowanej powierzchni od 25 do 125 mkw. oraz jeden dwupoziomowy lokal o charakterze
handlowo-usługowo-biurowym o powierzchni ok. 740 mkw. Charakterystyczną cechą osiedla jest jego elewacja z okładziny
klinkierowej, która nawiązuje do zabytkowego ceglanego szańca, położonego zaledwie 150 m na południe od osiedla.

Od strony zachodniej i północnej wokół inwestycji planowane są jeszcze 2–3 budynki o charakterze biurowym, które dodatkowo
odgrodzą osiedle od hałasu dobiegającego z ulic dojazdowych. Dzięki położeniu budynków przyszli mieszkańcy nie będą mieli
problemów z dostępem do punktów handlowo-usługowych ani z dostępem do szkół i przedszkoli.

Wszystkie apartamenty zaprojektowano tak, aby miały jak największy dostęp do światła dziennego. Dodatkowym atutem osiedla
WILGA PARK jest konstrukcja budynków, która umożliwia dowolną konfigurację ścian wewnątrz budynku pomiędzy
apartamentami, jak również w ich obrębie, a tym samym powiększania oraz łączenia ich. Całe osiedle zostało skierowane w stronę
południową, z widokiem na tereny, które mają zostać przekształcone w park. W każdym z budynków na ostatnich trzech
kondygnacjach znajdują się tarasy, z których roztacza się widok na pobliską zieleń i meandry Wilgi.

Sprzedaż mieszkań i lokali w nowej inwestycji WILGA PARK już ruszyła.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą na www.wilgapark.pl

WILGA PARK
ul. Kobierzyńska 24 i 24 A, 30-363 Kraków

tel. 12 410 40 31, 668 575 475
wilgapark@wako.com.pl
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Wśród gości honorowych kongresu znaleźli się prezydent RP Bronisław Ko-
morowski, Antonio Tajani – wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej,

komisarz ds. przemysłu i przedsiębiorczości, a także wicepremier, minister go-
spodarki Janusz Piechociński oraz premier rządu RP w latach 1997–2001 i prze-
wodniczący Parlamentu Europejskiego w latach 2009–2012 Jerzy Buzek, któ-
rzy zaszczycili swoją obecnością uroczystość otwarcia i sesję inauguracyjną.
– Ważne dla rozwoju Polski małe i średnie przedsiębiorstwa przy obecnym wy-
chodzeniu z kryzysu potrzebują ze strony państwa reform, między innymi
w zakresie przejrzystości ładu prawnego – zaznaczył w swoim wystąpieniu pre-
zydent.

Diagnoza obecnej kondycji polskiej gospodarki, a w konsekwencji wypra-
cowanie rozwiązań służących jej poprawie, to najważniejsze cele kongresu or-
ganizowanego od 3 lat przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach.
Wspólny głos przedsiębiorców, przedstawicieli polskiego rządu, samorządów
i instytucji otoczenia biznesu, Komisji Europejskiej oraz Parlamentu Europej-
skiego to szansa na ułatwienie małym i średnim firmom prowadzenia bizne-
su oraz poprawę obecnego stanu gospodarki.

Efektem debat, spotkań, wymiany poglądów oraz doświadczeń będzie opu-
blikowanie wniosków oraz spostrzeżeń dotyczących problemów, jak i możliwości
dalszego rozwoju sektora MŚP w formie rekomendacji. Mają one służyć nie
tylko przedsiębiorcom, lecz także przedstawicielom rządu i osobom, które two-
rzą polskie prawo. Otwierając kongres, prezes Regionalnej Izby Gospodarczej
w Katowicach i przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Tadeusz Donocik
zaznaczył, iż tworzeniu tego dokumentu przyświeca idea implementacji wska-
zówek ekspertów jako odpowiedzi na realne potrzeby europejskich przedsię-
biorców. Rekomendacje, które już wkrótce zostaną wręczone przedstawicielom
rządu, samorządów, świata biznesu, środowiska nauki oraz przedsiębiorcom,
będą także przekazane na ręce prezydenta Komorowskiego. �

III Europejski Kongres MŚP w liczbach
Najważniejsze wydarzenie sektora MŚP – III Europejski Kongres Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw, który odbył się miedzy 16 a 18 września w Katowicach – w ciągu 
trzech dni zgromadził najbardziej wpływowe osoby z kraju i z zagranicy: 190 panelistów 
i ponad 3000 uczestników, w tym 170 gości z 35 krajów

Wicepremier Janusz Piechociński podczas jednej z debat

Uczestnicy kongresu

Prezydent Bronisław Komorowski

Fot. ARCHIWUM ORGANIZATORA (3)



Uroczystość jubileuszowa w Centrum Przedsiębiorczości na
Smolnej była okazją do podsumowania 10-letniej dzia-

łalności MFPK, który jest największym funduszem poręcze-
niowym w Polsce. W jubileuszowej konferencji wzięli udział m.in.
marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik, wice-
prezydent m.st. Warszawy Michał Olszewski, prezes Związku
Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz.

10 lat działalności Funduszu to kapitał w wysokości około
40 mln zł oraz kredyty, pożyczki i leasing udzielone na kwotę 1,2
mld zł przy poręczeniu MFPK. Fundusz powstał w 2003 roku,
by pomagać małym i średnim przedsiębiorcom w dostępie do
zewnętrznych źródeł finansowania. Firmy MŚP mają problem
z uzyskaniem kredytów czy pożyczek, ponieważ banki wyma-
gają dodatkowych zabezpieczeń i gwarancji. Tymczasem kredyt
jest dla większości prosperujących na rynku firm szansą na szyb-
kie dokapitalizowanie i rozwój działalności. Pomocne wówczas
staje się poręczenie udzielane przez Mazowiecki Fundusz Po-
ręczeń Kredytowych. Z poręczeń mogą skorzystać także oso-
by fizyczne, które podjęły działalność gospodarczą na własny
rachunek. Celem Funduszu jest wspomaganie przedsiębiorców
w rozwoju firmy i przeciwdziałanie wykluczeniu bankowemu.
Fundusz nie działa dla zysku, co umożliwia obniżenie kosztów
finansowania przedsiębiorstw. Poza zwiększeniem swojej wia-
rygodności w bankach przedsiębiorca otrzymuje partnerską po-
moc, bo Funduszowi zależy na jego sukcesie i ograniczeniu wła-
snego ryzyka przedsięwzięcia.

Dzięki działalności Funduszu wiele mazowieckich firm może
nie tylko funkcjonować, ale przede wszystkim się rozwijać. Poza
tym stają się wiarygodne m.in. wobec banków, co ułatwia ko-
lejne kroki do zwiększania ich kapitału. MFPK jako pierwszy fun-
dusz w kraju poręcza przy leasingach, a także kredytach inwe-
stycyjnych, kredytach obrotowych (odnawialnych i nieodna-
wialnych) i pożyczkach na cele gospodarcze. Wsparcie to jest istot-
ne również z punktu widzenia gospodarki regionu – pozwala
zwiększać konkurencyjność firm, co zawsze działa ożywczo na
rynek. To w kooperacji z MFPK w regionie powstało 700 no-
wych firm, które z powodzeniem prowadzą działalność, utwo-
rzono 6 tys. nowych i utrzymano 36 tys. miejsc pracy. Było to
możliwe tylko dzięki współpracy i mądrej polityce gospodarczej
samorządów terytorialnych, skąd był zasilany kapitał poręcze-
niowy w miarę rozwoju Funduszu i zaangażowania w pomoc
przedsiębiorcom. Poza standardowymi poręczeniami (z kapi-
tału MFPK) Fundusz jako beneficjent projektu w ramach Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazo-
wieckiego ma możliwość poręczania również ze środków unij-
nych.

Podczas konferencji jubileuszowej marszałek Adam Stru-
zik wyróżnił dyplomami MFPK oraz dyrektor Grażynę Łoboddę,
najbardziej zasłużonego pracownika MFPK. Krzysztof Pie-
traszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich, przekazał
znaczek ZBP prezesowi Wiesławowi Kołodziejskiemu jako sym-
bol uznania dla wkładu MFPK w rozwój przedsiębiorczości
i bankowości. Na przestrzeni 10 lat działalności Mazowiecki
Fundusz Poręczeń Kredytowych zdobył wiele nagród i wyróż-
nień, ostatnio Perłę Rynku 2013 w kategorii Najlepsza Oferta
Leasingowa. �

MFPK ma już 10 lat
10 lat temu z inicjatywy marszałka Adama Struzika została powołana samorządowa spółka 
Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych, a na jej czele stanął Wiesław Kołodziejski 
– prezes, który od 10 lat wspiera przedsiębiorców z Mazowsza. Wówczas udziałowcami 
było 10 gmin i powiatów, dziś to ponad 30 samorządów oraz instytucji okołobiznesowych

Wiesław Kołodziejski i Adam Struzik

Wiesław Kołodziejski i Krzysztof Pietraszkiewicz

Grażyna Łobodda i Adam Struzik
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Adam Łopusiewicz – redaktor magazynu internetowego MamStartup – przekazuje czytelnikowi przydatne
informacje na temat tworzenia i rozwijania start-upów. Mówi, jak zminimalizować ryzyko inwestycji, na-

pisać dobry biznesplan, skąd otrzymać pieniądze i jak uniknąć podstawowych błędów. 
Dzięki lekturze można dowiedzieć się, ile będzie kosztować rozwój start-upu, jak znaleźć inwestora, jak

niebanalnie promować swój start-up i jak skutecznie komunikować się z mediami. Dodatkowo przykłady
polskich start-upów, takich jak Zadane.pl czy JakDojade.pl stanowią inspirację do rozpoczęcia własnej dzia-
łalności. �

Przekuj pomysły w dochodowy biznes
Masz pomysł na własny biznes wynikający z pasji? Książka 
Adama Łopusiewicza „Start-up. Od pomysłu do sukcesu” 
pomoże ci go zrealizować i założyć swoją firmę

Przy okazji IV Kongresu Faktoringu polscy i międzynarodowi eks-
perci dyskutowali nad najważniejszymi aktualnymi problemami

branży oraz nad przyszłością faktoringu. Wyjątkową rangę nadał wy-
darzeniu udział licznej międzynarodowej reprezentacji firm faktorin-
gowych oraz krajowych i międzynarodowych federacji faktorów.
Kongres jest jedną z nielicznych okazji, kiedy liderzy konkurujących ze
sobą federacji faktorów występują wspólnie przed uczestnikami kon-
ferencji. 

W tym roku do stałych gości zagranicznych z Niemiec, Wielkiej Bry-
tanii, Hiszpanii, Rosji, Belgii i Włoch po raz pierwszy dołączyli przed-
stawiciele branży z USA. Krajowych faktorów reprezentowali przed-
stawiciele 22 firm należących do PZF. IV Kongres po raz pierwszy ob-
radował przez dwa dni. Dodatkowy dzień dał możliwość przeprowa-
dzenia głębszych analiz, porównań i dyskusji. Pierwszy dzień obrad po-
święcony został problematyce faktoringu w kontekście międzynaro-
dowym, drugi dzień – problematyce krajowej. 

Różnorodność poruszanej problematyki, prezentacje ekspertów
i dyskusje panelowe pozwoliły uczestnikom kongresu poszerzyć do-
tychczasową wiedzę oraz poznać nowe rozwiązania zastosowane w branży. Wydarzenie było również pretekstem do prezentacji najnow-
szego wydawnictwa Związku – III tomu „Almanachu PZF” oraz ogłoszenia wyników tegorocznej edycji konkursu o Złote Pióro PZF, w któ-
rym Związek nagradza najlepsze prace naukowe poświęcone tematyce faktoringu. �

Po raz czwarty o faktoringu
Międzynarodowe spotkania praktyków i teoretyków faktoringu mają już swoje stałe miejsce 
w kalendarzu. 19 i 20 września w warszawskim hotelu Sheraton miał miejsce IV Międzynarodowy
Kongres Faktoringu – kolejna cykliczna konferencja zorganizowana przez Polski Związek Faktorów

Eksperci uczestniczący w kongresie

Beata Kapcewicz – Executive Career Coach, specjalista do spraw kariery i personalbrandingu, ekspert pro-
gramu TVP1 „Kandydat”, portalu Pracuj.pl, Profeo.pl i Rzeczpospolitej, a zarazem prezes firmy Archi-

tekci Kariery, pierwszej w Polsce firmy doradczej w obszarze kariery dla osób indywidualnych – podpowiada
w swojej książce, jak otworzyć sobie drogę do awansu, pozyskać nowe oferty pracy, zdobyć przydatne umie-
jętności i znaleźć nowych, sprawdzonych współpracowników.

Bazując na doświadczeniu 15 tys. menedżerów, poradnik uczy, jak wykorzystać portale społecznościowe do działań networkingowych,
radzi, jak zdobywać wartościowe rekomendacje i polecenia. Praktyczne ćwiczenia pozwolą rozwinąć kompetencje networkingowe, a histo-
rie opisujące doświadczenie kadry zarządzajacej staną się inspiracją dla własnych działań. �

Nadaj pęd swojej karierze!
Dzięki książce Beaty Kapcewicz „Networking w karierze” czytelnik 
dowie się, jak zbudować sieć kontaktów i jak ją rozbudować, by zaczęła 
przynosić korzyści w karierze

Fot. ARCHIWUM ORGANIZATORA
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Podczas uroczystego spotkania czterdziestu dziewięciu placówkom
edukacyjnym z całej Polski wręczono trzy rodzaje certyfikatów:

srebrny – instytucjom nagradzanym drugi rok z rzędu, miedziany
– placówkom, które znalazły się w gronie laureatów po raz pierwszy,
oraz najwyższe wyróżnienie – certyfikat platynowy, który otrzymała
Społeczna Akademia Nauk z Łodzi.

Konkurs miał na celu nagrodzenie instytucji edukacyjnych, któ-
re spełniają najwyższe standardy w zakresie oferowanych programów
nauczania i opieki realizowanych w przyjaznej atmosferze, świadczącej o otwartości na potrzeby podopiecznych, uczniów i studentów. Pla-
cówki oświatowe i firmy szkoleniowe nominowane do tytułu zostały zweryfikowane i ocenione przez niezależną kapitułę z uwzględnieniem
takich aspektów działalności, jak: jakość kształcenia – mierzalna wynikami uczniów i absolwentów, bogactwo i różnorodność oferty pro-
gramowej, doświadczenie i kompetencje kadry dydaktycznej, poziom merytoryczny i dydaktyczny realizowanych autorskich programów edu-
kacyjnych, prestiż oraz dynamika rozwoju, warunki i wyposażenie placówki sprzyjające nauce i opiece, oraz adekwatność oferty edukacyj-
nej do potrzeb rynku pracy.

Organizatorem konkursu jest Centralne Biuro Certyfikacji Krajowej, instytucja wspierająca podmioty edukacyjne i gospodarcze w roz-
woju poprzez promocję ich działań na rynku ogólnopolskim.

www.certyfikacjakrajowa.org.pl

Placówka Oświatowa 
i Firma Szkoleniowa Roku 2013
Centralne Biuro Certyfikacji Krajowej ogłosiło zwycięzców konkursu Placówka Oświatowa 
Roku 2013 w sześciu kategoriach: Przedszkole Roku 2013, Szkoła Podstawowa Roku 2013, 
Gimnazjum Roku 2013, Liceum Roku 2013, Technikum Roku 2013, Uczelnia Roku 2013 
oraz konkursu Firma Szkoleniowa Roku 2013

Laureaci konkursu Placówka
Oświatowa Roku 2013:

Przedszkole Roku 2013:
Certyfikat miedziany:
• Prywatne Przedszkole Estetyczne 

– Poznań
• Przedszkole „Słoneczna szóstka” 

z oddziałami zamiejscowymi – Śrem
• Przedszkole Niepubliczne „Pociecha” 

– Pszczyna
• Przedszkole Niepubliczne „Kraina 

Uśmiechu” – Rzeszów
• Przedszkole nr 4 – Oleśnica
Certyfikat srebrny:
• Niepubliczne Przedszkole „Kangurek” 

– Toruń
• Niepubliczne Przedszkole „Sakolandia” 

– Nasielsk

Szkoła Podstawowa Roku 2013:
Certyfikat miedziany:
• Towarzystwo Edukacyjne „Vizja” Sp. z o.o. 

– Warszawa
• Prywatna Szkoła Podstawowa Magdalena 

Jakubiak – Piotrków Trybunalski
• Szkoła Podstawowa Dialogu Kultur 

Etz Chaim – Wrocław

Gimnazjum Roku 2013:
Certyfikat miedziany:
• I Prywatne Gimnazjum – Białogard
• Niepubliczne Gimnazjum „Siódemka” 

– Białobrzegi

Liceum Roku 2013:
Certyfikat miedziany:
• I Prywatne Liceum Ogólnokształcące 

– Białogard
Certyfikat srebrny:
• Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika 

– Iłża

• I Liceum Ogólnokształcące 
im. St. Czarnieckiego – Kozienice

• Liceum Ogólnokształcące im. B. Chrobrego 
– Gryfice

Technikum Roku 2013:
Certyfikat miedziany:
• Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 

im. A. Chętnika – Ostrołęka
• Zespół Szkół nr 2 im. J. Wyżykowskiego 

– Lubin
• Technikum nr 2 im. Stefana Banacha 

przy Zespole Szkół Technicznych 
i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Certyfikat srebrny:
• Technikum im. St. Staszica w Zespole 

Szkół Ponadgimnazjalnych – Białobrzegi
• Zespół Szkół nr 1 im. Marii Skłodowskiej-

-Curie w Wyszkowie – Technikum nr 1
• Zespół Szkół Zawodowych nr 2 

im. Powstańców Warszawy 
– Mińsk Mazowiecki

• Zespół Szkół Elektronicznych 
im. Bohaterów Westerplatte – Radom

• Technikum w Zespole Szkół nr 1 
im. Kazimierza Wielkiego – Mińsk Mazowiecki

• Technikum w Zespole Szkół nr 2 
im. prof. J. Groszkowskiego – Pabianice

• Zespół Szkół Technicznych – Technikum 
nr 1 im. S. Staszica – Rybnik

• Zespół Szkół Budowlanych Technikum nr 4 
im. Henryka Sławika – Rybnik

Uczelnia Roku 2013:
Certyfikat miedziany:
• Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii 

TWP – Olsztyn
• Sopocka Szkoła Wyższa
• Bydgoska Szkoła Wyższa
• Warszawska Szkoła Zarządzania

• Państwowa Szkoła Wyższa – Biała Podlaska
• Wyższa Szkoła Rehabilitacji z Siedzibą 

w Warszawie
• Wyższa Szkoła Medyczna w Sosnowcu
• Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
Certyfikat srebrny:
• Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa 

im. M. Chodkowskiej – Warszawa
• Szkoła Wyższa im. B. Jańskiego – Warszawa
• Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich 

– Konin
• Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna 

im. Kardynała A. Hlonda – Mysłowice
Certyfikat platynowy:
• Społeczna Akademia Nauk – Łódź

Laureaci konkursu Firma 
Szkoleniowa Roku 2013:

Certyfikat srebrny:
• Doskam Sp. z o.o. – Gliwice
Certyfikat miedziany:
• Biznes Edukator Sp. z o.o. – Warszawa
• Certes Sp. z o.o. – Warszawa
• Staufen. Polska. Doradztwo. Akademia. 

Inwestycje – Wrocław
• Zakład Doskonalenia Zawodowego 

w Warszawie
• Europejski Instytut Edukacji 

Engram Sp. z o.o. – Kraków
• Agencja Usług Oświatowych 

Omnibus Sp. z o.o. – Kłodzko
• Tomorrow Sp. z o.o. – Warszawa

Laureaci konkursu Firma 
Szkoleniowo-Doradcza Roku 2013
i Program Szkoleniowy Roku 2013:

Certyfikat miedziany:
• Grupa Doradczo-Szkoleniowa Transmisja 

Magdalena Sękowska
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Unia Europejska już dawno nakreśliła ramy polityki
w zakresie energii z odpadów. Polska, jako członek UE,

musi implementować wiele rozwiązań do naszego prawa.
W zakresie wdrożenia dyrektywy odpadowej i zupełnie no-
wego systemu zagospodarowania odpadów do wykonania
mamy jeszcze bardzo wiele do zrobienia. Eksperci twierdzą,
że poziom gospodarki odpadami w Polsce jest opóźniony
o około 10 lat w stosunku do średniej Unii Europejskiej. Nie
możemy korzystać już z kolejnych okresów przejściowych
– nienadrobienie zaległości najprawdopodobniej będzie skut-
kowało unijnymi sankcjami.

Marta Gurin, officer do spraw naukowo-technicznych
w CEWEP przypomniała, że dyrektywa ramowa o odpa-
dach [2008/98/WE] stwarza zachęty m.in. dla zakładów
przetwarzających odpady i skłania je do zwiększenia swo-
jej wydajności. Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi
przez CEWEP, podczas których przeanalizowano 314 za-
kładów przetwarzania odpadów z 17 krajów (85 proc. mocy
spalarni odpadów w UE), 66 proc. instalacji osiągnęło kry-
terium R1. Ponadto ekspertyza CEWEP pokazuje, że za-
kłady wytwarzające ciepło i energię elektryczną w skojarzeniu
oraz zakłady generujące wyłącznie ciepło osiągają kryterium
R1 łatwiej niż instalacje produkujące wyłącznie energię elek-
tryczną. Marta Gurin przypomniała, że tylko Niemcy, Ho-
landia, Belgia i Szwecja wysyłają na składowiska około 1 proc.
odpadów i jednocześnie poddają recyklingowi i przetwa-
rzaniu ponad 50 proc. Ogólnie 15 krajów UE wprowadzi-
ło szczególne zakazy i sankcje dotyczące wysypisk śmieci.
Nie jest tajemnicą, że niektóre państwa członkowskie mają
duże problemy z wdrożeniem całego pakietu przepisów zwią-
zanych z gospodarką odpadami.

Jerzy Ziaja, prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej
Recyklingu, poinformował, że zgodnie z polskim prawem
jesteśmy rozliczani ze statystyki, a nie z efektu, co stanowi
największy problem dla sektora. Ekspert zaapelował, że przy-
gotowanie odpowiednich uchwał i uzasadnień nie wystar-
cza, bo Rady Gmin podejmują decyzje, myśląc o nadcho-
dzących wyborach, a nie o długofalowych inwestycjach.
Z kolei Przemysław Witek reprezentujący Najwyższą Izbę
Kontroli zwrócił uwagę na to, że Polskę sytuuje się w gru-
pie krajów wciąż uczących się gospodarowania odpadami.
NIK przez ostatnie kilkanaście lat przeprowadziła 22 kon-
trole odnoszące się stricte do zagadnień gospodarowania
odpadami. Większość kontroli oceniona była negatywnie
mimo dość elastycznego reagowania Izby.

Krzysztof Kawczyński zwrócił uwagę na nadprodukcję
aktów prawnych – około 2000 ustaw i rozporządzeń, a wtó-
rował mu Przemysław Witek, który przypomniał, że NIK na-
zwał owe zjawisko inflacją legislacyjną. Prawo, również od-
padowe, idzie w ilość, a nie w jakość. Problemem jest to, że
prawo nie jest wdrażane, a jego zmienność zniechęca in-
westorów – niechwalebnym przykładem jest prawo dotyczące
OZE i wiszące nad polską sankcje. Jerzy Ziaja stwierdził,
że należy zmienić podejście i odłączyć politykę od ekono-
mii. �

Rewolucja śmieciowa w Polsce
W związku z narastającymi problemami raczkującej w Polsce branży WTE (Waste to Energy), 
a także z ogromnym zainteresowaniem szeroko pojętego sektora odpadowego oraz 
zawodowej energetyki 3 października w Warszawie odbyło się międzynarodowe seminarium 
„Energia z odpadów. Inwestycje, paliwa, technologie”

Fakty 9
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Pomimo trudnej sytuacji gospodarczej w Polsce i pozostałych krajach UE wzrósł popyt na produkty DRUTEX SA. W porównaniu do
analogicznego okresu roku ubiegłego firma zanotowała wzrost wielkości sprzedaży ogółem o 11 proc. Po pierwszych ośmiu miesiącach

spółka notuje sprzedaż na poziomie 292 mln zł. Jednocześnie wartość sprzedaży w Polsce po pierwszych ośmiu miesiącach 2013 roku była
o 6,8 proc. wyższa niż wielkość sprzedaży w analogicznym okresie 2012 roku.

Wysoką jakość produktów DRUTEX SA docenili również klienci zagraniczni. Odnotowano wzrost sprzedaży we Włoszech (247 proc.),
Austrii (52 proc.), Niemczech (23 proc.), Francji (16 proc.), na Węgrzech (364 proc.) i w Szwecji (47 proc.). Rosnąca dynamika sprzedaży
na rynkach zagranicznych jest głównie wynikiem inwestycji firmy w sieć sprzedaży oraz marketing bezpośredni w tych krajach. Jednocze-
śnie DRUTEX już dziś planuje kolejne intensywne działania związane z promocją na rynkach zagranicznych, aby w kolejnych miesiącach
umocnić swoją pozycję lidera w Europie. Spółka odważnie poszerza swoją sieć poza Europą, z sukcesem realizując kolejne inwestycje
w USA, gdzie w 2011 roku dostarczyła m.in. prawie 1000 okien do nowojorskiego hotelu Hilton, oraz w Australii.

– DRUTEX jest firmą stabilną, niezależną i przede wszystkim innowacyjną. Stawiamy na rozwój. Inwestujemy w moce produkcyjne,
jakość produktów, sprawność działania, czego odzwierciedleniem są kolejne wzrosty wielkości sprzedaży. Podczas gdy pierwsze półrocze
bieżącego roku to wzrost na poziomie 9,49 proc., już po ośmiu miesiącach odnotowaliśmy rekordową dynamikę wynoszącą 11 proc. Nie
boimy się odważnych decyzji, nawet w trudnym dla branży okresie. Budujemy hale o powierzchni ponad 52 tys. mkw. To ogromny sukces,
który pozwoli nam umocnić pozycję na rynku, doskonalić produkty i uatrakcyjnić nasz obecny asortyment, a przecież wciąż jeszcze nie po-
wiedzieliśmy ostatniego słowa – mówi Leszek Gierszewski, prezes DRUTEX SA.

W pierwszym półroczu 2013 roku nakłady inwestycyjne firmy wyniosły ponad 40 mln zł. Ze względu na strategię spółki zakładającą przede
wszystkim inwestycje w rozwój i unowocześnianie oferty największy udział w tej kwocie miały wydatki związane z rozpoczęciem budowy
Europejskiego Centrum Stolarki, dzięki któremu DRUTEX podwoi moce produkcyjne, a tym samym wielkość przychodów ze sprzedaży.
Zakończenie I etapu budowy planowane jest jeszcze na rok 2013. Dzięki zainwestowanym środkom DRUTEX konsekwentnie poprawia ja-
kość, możliwości produkcyjne i szybkość działania. Od początku tego roku firma dostarczyła około 600 tys. okien na całym świecie, a do
końca roku liczba wyprodukowanych okien ma osiągnąć milion, co czyni spółkę niekwestionowanym liderem w Europie. Zgodnie z Pro-
gramem Inwestycyjnym na lata 2013–2014 całkowite nakłady inwestycyjne spółki DRUTEX wyniosą 200 mln zł. W ramach dywersyfika-
cji źródeł finansowania inwestycji poza środkami własnymi firma wykorzystuje kredyty bankowe.

Firma koncentruje się także na rozwoju nowoczesnych produktów. Dlatego w styczniu bieżącego roku wprowadziła na rynek nowy sys-
tem energooszczędny IGLO ENERGY z innowacyjnym, pierwszym tego rodzaju na świecie, uszczelnieniem ze spienionego EPDM. Nowy
produkt w zaledwie osiem miesięcy zyskał uznanie wśród odbiorców w kraju i za granicą, a jego sprzedaż rośnie dynamicznie. W tym roku
firma zainwestowała również 7 mln zł w powiększenie własnej floty transportowej. Łącznie 13 pojazdów marki Mercedes wzmocniło moż-
liwości logistyczne, które już od wielu lat stanowią jedną z przewag konkurencyjnych firmy. DRUTEX jako jeden z nielicznych producen-
tów w branży nie tylko posiada własną flotę 167 pojazdów, ale również zapewnia najkrótsze na rynku terminy realizacji zamówień w całej
Europie – zaledwie 7 dni.

DRUTEX planuje zakończyć rok 2013 z przychodami ze sprzedaży na poziomie 480 mln zł. Taki poziom wielkości sprzedaży jest wy-
nikiem ograniczonych mocy produkcyjnych firmy, która już obecnie wykorzystuje 100 proc. swoich możliwości. Jednocześnie firma prze-
widuje kolejne wzrosty w roku 2014, kiedy będzie mogła wykorzystać potencjał nowo uruchomionej hali produkcyjnej pozwalającej na po-
dwojenie wielkości produkcji. �

DRUTEX notuje kolejne wzrosty
DRUTEX, największy producent okien i drzwi w Europie, podsumował pierwsze osiem miesięcy
bieżącego roku. Mimo spowolnienia gospodarczego i trudnej sytuacji w branży budowlanej firma 
notuje kolejne wzrosty sprzedaży zarówno w kraju, jak i za granicą, poszerza sieć dystrybucji, 
zwiększa potencjał produkcyjny i realizuje jedną z największych dotychczasowych inwestycji

Wostatnich latach obserwuje się dynamiczny rozwój przemysłu spożywczego w Polsce, czego wyrazem jest znaczący postęp technolo-
giczny i organizacyjny w przedsiębiorstwach zajmujących się przetwórstwem surowców roślinnych i zwierzęcych oraz produkcją żyw-

ności. Rozwój przemysłu spożywczego przyczynił się również do zwiększenia dbałości przedsiębiorstw o środowisko naturalne oraz do bar-
dziej efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych.

W programie konferencji przewidziano wystąpienia ekspertów, którzy poruszą różnorodne zagadnienia związane z rozwojem i proble-
mami branży. Prof. Andrzej Blikle poświęci wystąpienie jakości i sprzedaży, w tym podstawowym paradygmatom zarządzania komplekso-
wą jakością (TQM) oraz idei doskonałego sprzedawcy według Briana Tracy. Bartosz Pastuszka z IBBC Group supi się na zarządzaniu biz-
nesem w branży spożywczej przy pomocy pozyskiwania informacji o konkurencji, a Krzysztof Skierkowski z Kraft Food Polska omówi sys-
temy informatyczne w pomiarach wymagalnych parametrów bezpieczeństwa i jakości żywności w branży spożywczej. Andrzej Loska z Po-
litechniki Śląskiej zaprezentuje narzędzia informatyczne do wspomagania zarządzania utrzymaniem ruchu w branży spożywczej, natomiast
Krystyna Malińska z Instytutu Inżynierii Środowiska Politechniki Częstochowskiej przedstawi problemy ochrony środowiska w działalno-
ści przedsiębiorstw przemysłu spożywczego.

www.cpi-sk.pl

Informatyka dla branży spożywczej
Centrum Promocji Informatyki organizuje XXXVII edycję konferencji w cyklu 
„Informatyka korporacyjna”, tym razem zatytułowaną „Narzędzia informatyczne w zarządzaniu
przedsiębiorstwami branży spożywczej”, która odbędzie się 10 grudnia w Warszawie
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Oto najnowsze dzieło polskiego przedsiębiorstwa Auto-Hit SA – specjalistyczny dźwig
przemysłowy montowany na podwoziu samochodowym, nazwany przez jego twór-

ców ewakuatorem. Został on zaprojektowany w celu podnoszenia i załadunku samochodów
osobowych i półciężarowych do 3,5 t; przy tym nie powoduje ich uszkodzenia, np. za-
blokowanej automatycznej skrzyni biegów. Słowem – bezpiecznie transportuje je w do-
wolne miejsce.

Ewakuator jest zwrotny, szybki i precyzyjny. Urządzenie zostało skonstruowane w po-
staci bocznego podnośnika widłowego, zamontowanego na podwoziu ciężarowym
IVECO Eurocargo – na życzenie nabywcy wchodzi w grę inny producent pojazdu. Me-
chanizm załadowczy jest napędzany hydraulicznie i sterowany elektrycznie. Załadunek
może być wykonywany zarówno z kabiny kierowcy (operator ma podgląd video z ukła-
dem rejestrującym), jak i z zewnątrz, przy pomocy pilota sterującego. Siedmiocalowy ekran
LCD podłączony do ośmiu kamer umożliwia operatorowi dokładne manewry urządze-
niami, np. precyzyjne wyrównanie wideł względem pojazdu. Cała operacja holownicza
może być filmowana i stanowić dowód w odrzuceniu ewentualnych zarzutów roszcze-
niowych właściciela pojazdu. Ewakuator w kilkadziesiąt sekund podnosi samochód sto-
jący na kołach i po wykonaniu zadania rusza w drogę.

– Oferujemy na krajowym rynku urządzenie unikalne, nie produkowane dotąd w Eu-
ropie, a jedynie w USA i Izraelu, skąd importowane jest m.in. do Niemiec i Francji. Na-
sza konstrukcja, zaprojektowana i wykonana w zakładach konstrukcji stalowych w Ma-
kowie Mazowieckim, w znaczący sposób odbiega jednak od tych, które są obecnie w uży-
ciu i spełnia wiele innych, potrzebnych funkcji – mówi Krzysztof Strykier, prezes Auto-
Hitu SA.

Ewakuator znajduje zastosowanie w obliczu klęsk żywiołowych (powódź, duży opad śniegu), umożliwiając ewakuację pojazdów na-
rażonych na zniszczenie lub zaparkowanych tak, że wykluczają podjęcie skutecznej akcji ratowniczej. Inne okoliczności: w przypadku po-
żaru czy zagrożonego wybuchem gazu budynku „udrażnia” dojazd strażackiego wozu. Liczne grono jego adresatów to władze lokalne, wy-
konawcy usług komunalnych, służby mundurowe (policja, straż miejska i pożarna, BOR).

AU

Ewakuator czuwa
Mówiąc o polskiej gospodarce, często wskazuje się na brak innowacyjności, a wini się za 
ten stan rzeczy m.in. nikłe nakłady finansowe władz i przedsiębiorstw na badania i rozwój, 
słabą współpracę na tym polu nauki i przemysłu. W dziedzinie innowacyjnych produktów 
i usług jesteśmy nisko notowani nie tylko w europejskich rankingach, lecz to się zmienia

Konkurs ma na celu wyłonienie i nagrodzenie najlepszych firm i inwestycji budownictwa mieszkaniowego, komercyjnego, przemysłowego,
infrastrukturalnego oraz producentów specjalizujących się w materiałach budowlanych, wykończeniowych oraz w wyposażeniu wnętrz.

Nagrody zostaną wręczone profesjonalistom z branży budowlanej i deweloperskiej, których działalność biznesowa spełnia najwyższe stan-
dardy w zakresie obsługi klienta, odznacza się innowacyjnością oferty oraz gwarantuje satysfakcję na każdym etapie realizacji usługi lub
produkcji.

O tytuły w kategoriach Deweloper Roku 2013 i Budowlana Firma Roku 2013 mogą ubiegać się firmy, które charakteryzuje doskonała
znajomość rynku, przekładająca się na kompleksową ofertę dostosowaną do potrzeb i wymagań klientów; rzetelne przedsiębiorstwa, god-
ne zaufania i polecenia. W kategorii Inwestycja Roku 2013 nagrodzone zostaną inwestycje odznaczające się wyjątkową architekturą, zastosowaniem
optymalnych i innowacyjnych rozwiązań, a przy tym zapewniające użytkownikom komfort i funkcjonalność. Zdobywców tytułów: Mate-
riały Budowlane Roku 2013, Stolarka Budowlana Roku 2013, Meble i Akcesoria Roku 2013, Domy z Drewna Roku 2013 powinna cecho-
wać wysoka jakość, różnorodność stylistyczna, funkcjonalność oraz bezpieczeństwo rozwiązań technologicznych i materiałowych.

Laureatów wyłonią niezależni specjaliści branżowi oraz kapituła Centralnego Biura Certyfikacji Krajowej. Ogłoszenie zwycięzców i roz-
danie certyfikatów odbędzie się w Warszawie podczas zimowych Targów Murator Expo „Nowy DOM, Nowe MIESZKANIE 2013” w dniach
23–24 listopada 2013 roku. Organizatorem Konkursu jest Centralne Biuro Certyfikacji Krajowej – instytucja od lat zrzeszająca, wspoma-
gająca oraz promująca podmioty gospodarcze oraz ich działania na rynku ogólnopolskim.

www.certyfikacjakrajowa.org.pl

Budowlane rywalizacje po raz trzeci
Centralne Biuro Certyfikacji Krajowej ogłosiło III edycję ogólnopolskiego konkursu 
budowlanego w 7 kategoriach: Deweloper Roku 2013, Budowlana Firma Roku 2013, 
Inwestycja Roku 2013, Materiały Budowlane Roku 2013, Stolarka Budowlana Roku 2013, 
Meble i Akcesoria Roku 2013 oraz Domy z Drewna Roku 2013
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Laureaci konkursu

Wtegorocznej edycji wyłoniono 25 laureatów w następujących kategoriach: Cen-
trum Medyczne Roku 2013, Przychodnia Roku 2013, Gabinet Medycyny Es-

tetycznej Roku 2013, Medycyna Estetyczna Roku 2013, Placówka Stomatologiczna
Roku 2013, Sprzęt Medyczny Roku 2013, Firma Farmaceutyczna Roku 2013, Fir-
ma Kosmetyczna Roku 2013, Kosmetyk Roku 2013, Gabinet Rehabilitacji Roku 2013
oraz Sprzęt Rehabilitacyjny Roku 2013. Placówki medyczne oceniła niezależna ka-
pituła konkursu, z uwzględnieniem takich aspektów działalności, jak komplekso-
wość świadczonych usług; doświadczenie i aktywność naukowa kadry lekarskiej,
innowacyjność, skuteczność i bezpieczeństwo stosowanych metod, prestiż oraz dynamika rozwoju; wyposażenie, adekwatność oferty do
potrzeb i oczekiwań pacjentów. W przypadku sprzętu medycznego, rehabilitacyjnego oraz kosmetyków brano pod uwagę  jakość oraz funk-
cjonalność zgłoszonych produktów.

www.certyfikacjakrajowa.org.pl

Najlepsi w ochronie zdrowia
24 października Centralne Biuro Certyfikacji Krajowej ogłosiło laureatów konkursu 
Zdrowie, Medycyna, Farmacja Roku 2013. W jedenastu kategoriach branżowych 
przyznano dwa rodzaje certyfikatów: srebrny - instytucjom nagradzanym drugi rok 
z rzędu oraz miedziany – placówkom, które znalazły się w gronie laureatów po raz pierwszy

Laureaci konkursu Zdrowie, 
Medycyna, Farmacja Roku 2013

Centrum Medyczne Roku 2013
• Centrum Diagnostyczno-Terapeutyczne 

„Medicus" Sp. z o.o. (Lubin) 
• DORMED – Centrum Zdrowia Rodziny 

– Dorota Czuba-Zembrzuska (Warszawa)
• Med-Polonia Sp. z o.o. (Poznań)
• Nowodworskie Centrum Medyczne 

w Nowym Dworze Mazowieckim 
(Nowy Dwór Mazowiecki)

• Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej Supra-Med Beata Stolecka, 
Marek Stolecki, Mateusz Stolecki SC 
(Bielsko-Biała)

• Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
Centrum Opieki i Rehabilitacji „Zdrowie" SC 
(Częstochowa)

• Synexus Polska Sp. z o.o. (Wrocław)

Przychodnia Roku 2013
• Klinika Krakowska Sp. z o.o. (Kraków)

• Niepubliczny Wielospecjalistyczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej „Medicus 99” 
(Jastrzębie-Zdrój)

• Zakład Opieki Zdrowotnej 
„Centrum Medycyny Rodzinnej" (Gryfice)

• Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
Przychodnia Medycyny Rodzinnej Wiesława 
Fabian SJ (Szczecin)

• Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
Viva Sp. z o.o. (Dukla)

Gabinet Medycyny Estetycznej Roku 2013
• Indywidualna Praktyka Lekarska 

Marcin Wiatroszak (Krzyżowice)
• Indywidualna Praktyka Lekarska Tatiana 

Prukło-Motoszko (Bielsko-Biała)
• Klinika Medycyny Estetycznej Med 

Estetica Izabela Lenartowicz (Katowice)

Medycyna Estetyczna Roku 2013
• BEAUTYMED Lek. med. Krzysztof Miracki 

(Warszawa)
• Centrum Estetyki Ciała - Efekt 

Iwona Krzemińska (Zielona Góra)

• Indywidualna Specjalistyczna Praktyka 
Lekarska Monika Lelonkiewicz (Wrocław)

Placówka Stomatologiczna Roku 2013
• MULTIMED Zamość Sp. z o.o. (Zamość)

Sprzęt Medyczny Roku 2013
• PANI TERESA MEDICA SA (Gutowo Małe)

Firma Farmaceutyczna Roku 2013
• HURTAP SA (Łęczyca)

Firma Kosmetyczna Roku 2013
• VERONA Products Professional Sp. z o.o. 

(Sochaczew)

Kosmetyk Roku 2013
• Estetica Iwona Michalak za kosmetyk 

BIO SERUM SKIN ARCHI-TEC

Gabinet Rehabilitacji Roku 2013
• Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej 

Werakso (Szczecin)

Sprzęt Rehabilitacyjny Roku 2013
• Vigget Sp. z o.o., Sp. k. (Poznań)

Fot. ARCHIWUM ORGANIZATORA
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Chociaż singapurski potentat nie lata do Polski i z Polski, to oferuje dogodne po-
łączenia m.in. poprzez porty w Kopenhadze, w Monachium, w Amsterdamie,

Frankfurcie i Zurychu. Znamienny jest fakt, że w 2012 roku liczba pasażerów SIA
z Polski wzrosła prawie dwukrotnie (głównie w klasie ekonomicznej). Podczas kon-
ferencji prasowej w warszawskim hotelu „Bristol” przedstawiciele przewoźnika za-
prezentowali nowości w ofercie Singapore Airlines, w tym nowe kabiny samolotów
SIA, zmienione, wygodne fotele oraz innowacyjny system rozrywki.

Najpopularniejsze kierunki wybierane przez podróżnych z Polski latających SIA
to największe w Australii miasto Sydney i indonezyjska wyspa Bali. Aż 30–40 proc.
sprzedaży przypada na Australię. Ponieważ SIA ściśle współpracują z liniami australijskimi, można wykupić Virgin Australia Pass i latać
po Australii (10 lotów w ciągu 12 miesięcy), a nawet udać się na wyspy Tonga, Vanuatu czy na Papuę–Nową Gwineę. Popularne są też loty
do Nowej Zelandii, gdzie, podobnie jak w Australii, osiadła liczna Polonia (19 połączeń tygodniowo – do Auckland i Wellington). Przewoźnik
zachęca Polaków, żeby lecąc do Australii lub Oceanii, wybierali jako miejsce tranzytu Singapur (dwa pakiety – np. hotel + transfer na lot-
nisko), zapewniając bonus w postaci bardzo taniego noclegu i atrakcji turystycznych.

Pasażerowie podróżujący na trasie Singapur–Londyn jako pierwsi mogli ocenić nowe wyposażenie kabin Singapore Airlines. 15 paź-
dziernika został włączony do eksploatacji pierwszy samolot wyposażony w nowe fotele i system rozrywki pokładowej nowej generacji. Bli-
sko 150 mln dol. zainwestowano w pierwszej fazie w nowe produkty kabinowe na pokładach ośmiu B777-300ER. – Samoloty te mogą po-
chwalić się najbardziej zaawansowanym system rozrywki pokładowej na świecie, największymi ekranami, dotykową nawigacją, a także bar-
dziej przestronnymi i wygodniejszymi miejscami do siedzenia w klasach first, business i ekonomicznej – zapewniał Kyle Lam, dyrektor na
Niemcy Południowe, Austrię oraz Europę Środkowo-Wschodnią.

Nowe wyposażenie singapurskich Boeingów to efekt kilkuletniej pracy fachowców wielu specjalności nad udoskonaleniem produktu.
Jest także potwierdzeniem zaangażowania Singapore Airlines w troskę o wygodę pasażerów. Nowy fotel w First Class Singapore Airlines
to prawdziwe cacko – charakteryzuje się nowo zaprojektowanym panelem, który wytycza granice prywatnej przestrzeni i daje poczucie więk-
szej intymności. Jest ponoć najbardziej przestronnym fotelem w klasie first. Ergonomicznie rzeźbione poduszki i ulepszony zagłówek, któ-
ry można dostosowywać do pozycji ciała, wprowadzają wyższy komfort w czasie lotu, a wyściełane oparcie pod głowę i dodatkowy mate-
rac zapewniają podróżnemu wygodny wypoczynek. Uzupełnieniem tych udoskonaleń jest nowy system rozrywki pokładowej. Pasażerowie
pierwszej klasy mogą posługiwać się nowym system KrisWorld na ekranie LCD o przekątnej 24 cali, który jest sterowany dotykowym vi-
deo-pilotem. Aby zapewnić łatwy dostęp do rzeczy osobistych w czasie lotu, nawet podczas ładowania baterii gniazdka eXport i USB są
dyskretnie umieszczone w specjalnym schowku wyściełanym skórą. Dodatkowo zamontowano porty HDMI, aby dać pasażerom możli-
wość wyboru korzystania z systemu KrisWorld lub ich własnych odtwarzaczy. Zmiany przeprowadzono też w klasach business i ekonomicznej.
Powiększona została liczba schowków. Innym wyróżnikiem jest 18-calowy ekran LCD z dotykowym video-pilotem, aby pasażerowie mo-
gli uprzyjemnić sobie czas podróży, oglądając programy dzięki nowej generacji – KrisWorld, a także skorzystać z panelu z gniazdkami do
ładowania baterii, USB, eXport czy HDMI. 

AU

Z Singapore Airlines do Australii 
i Nowej Zelandii
Widząc słabość LOT-u i doceniając opierającą się kryzysom polską gospodarkę, 
największe linie lotnicze świata starają się maksymalnie wykorzystać duży potencjał 
naszego rynku. Do gry wchodzi pośrednio Singapore Airlines (SIA)



WOJEWÓDZKI LIDER BIZNESU

Wojewódzki Lider Biznesu to organizowany od 10 lat przez
Regionalną Izbę Gospodarczą w Lublinie program pro-
mocyjny, którego adresatami są podmioty gospodarcze
działające na terenie województwa lubelskiego minimum

dwa lata, a przy tym wyróżniające się rzetelnym postępowaniem zgod-
nym z prawem i etyką biznesową. Laureatami programu są najlepiej
rozwijające się firmy naszego województwa, które nie tylko prze-
strzegają zasad etyki, wykazują się solidnością i szanują prawa pra-

cowników, klientów i kontrahentów, lecz także osiągają najlepsze wy-
niki ekonomiczne. Ich oceny dokonują członkowie kapituły repre-
zentujący instytucje skarbowe i finansowe, ZUS, PIP, środowisko na-
ukowe oraz samorząd gospodarczy. Analizując dokonania regionalnych
przedstawicieli biznesu, biorą pod uwagę wkład lubelskich przed-
siębiorców w rozwój gospodarki regionu i budowanie jego pozytywnego
wizerunku oraz zaangażowanie w upowszechnianie pozytywnych wzor-
ców i dobrych praktyk biznesowych.

13 września podsumowano kolejną, tym razem 10. edycję Woje-
wódzkiego Lidera Biznesu, a uroczystość wręczenia nagród była po-
łączona z obchodami 20. rocznicy działalności Regionalnej Izby Go-
spodarczej w Lublinie, odpowiedzialnej za organizację i przebieg pro-
gramu. Galę w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodnicze-
go uświetnił koncert z cyklu „Z batutą i humorem” Orkiestry Symfo-
nicznej im. Karola Namysłowskiego z Zamościa. Nie zabrakło też wspo-
mnień i wniosków z działalności i osiągnięć RIG na przestrzeni dwóch
dekad, które przyniosły wiele przemian, również w kręgach biznesu.
– Oblicze naszych lubelskich firm bardzo się zmieniło – mówił prof. Wło-
dzimierz Sitko, przewodniczący kapituły konkursu, podając przykład prze-
obrażeń w sferze przedsiębiorczości widocznych gołym okiem, choć-
by w estetyce nowoczesnych, zadbanych firm i w wyposażeniu hal pro-
dukcyjnych w zaawansowany sprzęt. – Najważniejsze jednak, że coraz
wyższy jest poziom wiedzy kadry kierowniczej – podkreślał. Prof. Sit-
ko zwracał też uwagę na problemy współczesnego biznesu związane m.in.
z rozwiniętą biurokracją, której na co dzień muszą stawiać czoła firmy.
Jednak mimo stwierdzenia, że przedsiębiorcy są dziś omotani pajęczyną
niepotrzebnych i często niespójnych przepisów, mówił: – Cieszę się, że
co roku wyróżniamy tych, którzy nie tylko odnajdują się w tych trud-
nych czasach, ale też odnoszą sukcesy. �

Laureaci X edycji programu 
Wojewódzki Lider Biznesu:

• PUH „Cewar” Więch & Więch sp.j. (małe firmy)
• Edbak Sp. z o.o. (średnie firmy)
• Pol-Skone Sp.  z o.o. (duże firmy)
• Centrum Projektów i Analiz Informatycznych „Pro-Project” 

Henryk Kartaszyński (firma innowacyjna)
• Drukarnia Embe Press Sławomir Bezdek, Marian Mamczarz sp.j.  

(eksporter roku)
• Jan Szulżyk, dyrektor naczelny Pol-Skone Sp. z o.o.

(przedsiębiorca roku)

Liderzy lubelskiego biznesu
W tym roku coroczna gala Regionalnej Izby Gospodarczej w Lublinie była wyjątkowa.
Podczas uroczystości świętowano 20-lecie izby oraz podsumowano jubileuszową, 
10. edycję programu promocyjnego Wojewódzki Lider Biznesu

Laureaci X edycji Wojewódzkiego Lidera Biznesu Fot. FQS

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Piaskach powstała w 1948 roku. Od
tego czasu zdobyliśmy bardzo cenne i bogate doświadczenie w produkcji wy-
robów mleczarskich, co pozwala nam z powodzeniem konkurować na rynku
krajowym i zagranicznym. Surowcem, z którego wytwarzamy nasze produkty,
jest mleko wyłącznie klasy ekstra, pozyskiwane z czystych ekologicznie tere-
nów Lubelszczyzny, a w samym zakładzie produkcyjnym już od 2004 roku
stosowany jest system kontroli bezpieczeństwa zdrowotnego żywności
– HACCP. Jesteśmy producentem szerokiej gamy twarogów – w tym wielo-
krotnie nagradzanego twarogu śmietankowego, śmietan, napojów mlecznych
oraz sera mozzarella.

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Piaskach

ul. Zamojska 26, 21-050 Piaski
tel. (81) 585 40 52
www.osmpiaski.pl



Wszystko do Twojego domu…

Zakład Produkcyjny:
21-532 Łomazy, ul. Cmentarna 9, tel. (83) 341 70 40

Punkt Informacyjno-Wzorcowy:
Biała Podlaska, ul. Sidorska 59B, tel. (83) 344 16 11

biuro@serhej.pl www.serhej.pl

OKNA
- Okna mahoniowe i sosnowe
- Okna drewniano-aluminiowe
- Okna aluminiowe
- Dowolne kształty (koło, łuki, trapezy)
- Okna i drzwi w systemie przesuwanym
- Standard transparentny i bogata paleta kolorów kryjących
- Okna pasywne 105 S

DRZWI
- Drzwi zewnętrzne drewniane PCV i aluminium
- Drzwi wewnętrzne drewniane
- Konstrukcje szklane (drzwi, ścianki)

LISTWY PRZYPODŁOGOWE MDF
PELLET
- Pellet (ekologiczne paliwo grzewcze)

BRYKIET



Uczestnicy targów mieli okazję zo-
baczyć między innymi wirtualne
pole bitwy, żołnierza przyszłości,
symulator jazdy MG-20 z nok-

towizją Barko oraz wiele innych nowinek tech-
nologicznych. Już po raz trzeci uroczystego
otwarcia MSPO dokonał prezydent RP Bro-
nisław Komorowski, który objął honorowy pa-
tronat nad wystawą. – Gratuluję postępu, kon-
sekwencji i efektów. Pamiętam pierwsze tar-
gi i porównuję drogę, którą przeszliśmy.
Oceniam ją jako niezwykle skuteczną dla pol-
skiego przemysłu obronnego, państwa pol-
skiego i współpracy międzynarodowej – po-
wiedział podczas otwarcia. W XXI edycji Sa-
lonu Obronnego wzięli udział również mini-
ster skarbu Włodzimierz Karpiński oraz mi-
nister obrony narodowej Tomasz Siemoniak,
którzy podczas spotkania z dziennikarzami
przedstawili projekt konsolidacji polskiego
przemysłu zbrojeniowego, obejmujący wszyst-
kie państwowe przedsiębiorstwa z branży. Za-
miarem pomysłodawców konsolidacji jest po-
łączenie aktyw będących w domenie ministra
skarbu państwa, aby współpracowały na
rzecz polskiej obronności.

Począwszy od pierwszej edycji w 1993
roku Międzynarodowy Salon Przemysłu
Obronnego zdobył ugruntowaną pozycję
najważniejszej imprezy tego rodzaju w cen-
tralnej części naszego kontynentu i trzeciej

co do wielkości militarnej imprezy wysta-
wienniczej w Europie. To wydarzenie o glo-
balnym zasięgu, przyciągające gości z całe-
go świata. W tradycję MSPO wpisały się Na-
rodowe Wystawy – w tym roku swój poten-
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Salon ważnych spotkań
W tym roku podczas XXI Międzynarodowego Salonu Przemysłu 
Obronnego w Targach Kielce na powierzchni blisko 25 tys. mkw. swoje
produkty zaprezentowało 400 firm z 23 krajów, między innymi z Włoch,
Hiszpanii, Kanady, Turcji, Szwecji, Belgii, Niemiec, Norwegii, Szwajcarii,
Czech czy USA, a ich stoiska odwiedziło blisko 13 tys. osób

MIĘDZYNARODOWY SALON PRZEMYSŁU OBRONNEGO

Nagroda DEFENDER:

• Havelsan – Turcja za GENESIS CMS 
–  zintegrowany okrętowy system 
zarządzania walką (Ship Integrated 
Combat Management System)

• Konsorcjum firm: Wojskowe Zakłady 
Łączności nr 1 SA, TELDAT Sp.J., 
Siltec Sp. z o.o.
– za Zintegrowany System Informacyjny 
WTS (ZSI WTS)

• Przedsiębiorstwo Innowacyjno-
-Wdrożeniowe ARMPOL Sp. z o.o.
– za Zestaw kontenerowych 
warsztatów lotniczych do obsługi samolotów
i śmigłowców typu KWL.SX-02

• Huta Stalowa Wola SA
– za Platformę minowania narzutowego 
BAOBAB

• Szczęśniak Pojazdy Specjalne Sp. z o.o.
– za Pojazd dla patroli 
rozminowania ATENA II

• Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia
w konsorcjum z Eurotech Sp. z o.o. 
– za Wielosamolotowy system 
imitatorów celów powietrznych 
VERMIN

• Wojskowa Akademia Techniczna im. 
Jarosława Dąbrowskiego, 
WB Electronics SA
– za Programowane elektronicznie 
urządzenie do zdalnego prowadzenia 
ognia z polowych wyrzutni 
rakietowych

• Bumar PCO SA – za Zminiaturyzowany 
monokular uniwersalny MU-3M KOLIBER

• Zakłady Mechaniczne Tarnów SA
– za 40 mm ręczny granatnik 
powtarzalny RGP-40

• Przemysłowy Instytut Automatyki 
i Pomiarów PIAP – za Robot IBIS 
– robot do rozpoznania i działań 
pirotechnicznych.

Targi MSPO 2013 Fot. ARCHIWUM ORGANIZATORA (2)



cjał obronny zaprezentowała Turcja. Jej
obecność miała zaznaczyć obchody 90-le-
cia nawiązania stosunków dyplomatycz-
nych pomiędzy Republiką Turecką a Rzecz-
pospolitą Polską oraz przypadającym na
2014 rok 600-leciem nawiązania stosunków
dyplomatycznych pomiędzy naszym krajem
a Imperium Osmańskim. Tegoroczny Salon
otworzyły koncerty Tureckiej Kompanii
Mehteran, najstarszej tureckiej orkiestry
wojskowej, oraz Orkiestry Wojskowej Pol-
skich Sił Zbrojnych.

Salon to także miejsce ważnych spotkań.
Polski Holding Obronny był gospodarzem
szczytu przedstawicieli przemysłów obron-
nych z Trójkąta Weimarskiego oraz grupy
państw Wyszehradzkich 4+, którzy spotka-
li się podczas konferencji w Centrum Kon-
gresowym Targów Kielce. Ważnym wyda-
rzeniem podczas wystawy było podpisanie
umowy przez spółkę Mesko ze Skarżyska–
–Kamiennej z amerykańskim koncernem
Lockheed Martin. Umowa ta, mająca duże
znaczenie dla przyszłej obronności kraju, do-
tyczy kooperacji z Amerykanami w ramach
programu rakietowego Homar, którego celem
jest ustanowienie ochrony rakietowej Polski
w zasięgu od 70 do 350 km.

MSPO odwiedził również wiceminister
obrony Ukrainy Artur Babenko, który wyra-
ził zachwyt wystawą, a także podkreślił chęć
Ukrainy do wzajemnej wymiany doświadczeń

w zakresie przemysłu obronnego oraz bez-
pieczeństwa. – Międzynarodowy Salon Prze-
mysłu Obronnego to niezwykle cenna jako-
ściowo, konkretna wystawa, pokazująca naj-
istotniejsze dla przemysłu zbrojeniowego
produkty w jednym miejscu, od sił lądowych
po powietrzne. Dziękuję za to, że są w Pol-
sce ludzie, którzy wypowiadają się za inte-
gracją Ukrainy z Unią Europejską – mówił
podczas targów.

Jak co roku, ostatniego dnia wystawy
przyznawane są nagrody i wyróżnienia. W tej
edycji MSPO nagrodę Prezydenta RP otrzy-

mało konsorcjum firm: Wojskowych Zakła-
dów Mechanicznych z Siemianowic Ślą-
skich, Autocomp Management ze Szczecina
i Trinity Interactive z Warszawy za symulator
szkolenia dowódców i działonowych KTO
ROSOMAK typu „TASZNIK”. Ponadto ko-
misja konkursowa po raz kolejny przyznała
Defendery – prestiżowe nagrody dla przed-
siębiorców przemysłu zbrojeniowego. Sta-
tuetki oraz wyróżnienie Ministra Obrony
Narodowej wręczył generał Waldemar Skrzyp-
czak, podsekretarz stanu ds. uzbrojenia i mo-
dernizacji w MON. �
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Uczestnicy targów
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Jak podsumowałby pan tegoroczny Mię-
dzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego
z punktu widzenia założeń i celów rozwo-
jowych firmy?

– Wystawa w Kielcach służy przede
wszystkim prezentacji osiągnięć i nowości pro-
duktowych mających zastosowanie w prze-
myśle obronnym. Co roku uczestniczymy
w kolejnych edycjach MSPO i za każdym ra-
zem staramy się zaprezentować nowe wyro-
by potencjalnym odbiorcom. Jednocześnie
wystawę traktuję jako okazję do wymiany po-
glądów i bezpośrednich kontaktów z klien-
tami. Jako Dywizja Elektronika zorganizo-
waliśmy ciekawą konferencję na temat trans-
feru technologii wojskowych na rynek cywil-
ny, a także seminarium poświęcone symula-
torom. Podczas targów można omówić istot-
ne sprawy z przedstawicielami delegacji za-
granicznych oraz zapoznać się z ich dorob-
kiem, a w przypadku korzystnych, dojrzałych
propozycji współpracy – podpisać stosowne
porozumienie. Targi dają możliwość zapo-
znania się z ofertą konkurencji, zarówno kra-
jowej, jak i zagranicznej, tym bardziej że wie-
le wyrobów prezentowanych jest podczas tar-
gów po raz pierwszy. Czy jestem zadowolo-
ny z tegorocznej edycji MSPO? Nie do koń-
ca. Formalnie oczywiście tak, choćby ze
względu na nagrodę Defendera za nasz pro-
dukt. Niemniej niezupełnie odpowiadała mi
formuła uczestnictwa w targach narzucona
nam przez Polski Holding Obronny, ponie-
waż nie pozwoliła na pełną prezentację na-
szych wyrobów. Reprezentuję dwie firmy z tra-
dycjami: PCO i CNP Elektronika, podczas
gdy właściciel holdingu postawił na anoni-
mowość i prezentację pod jednym logo
PHO. Tymczasem w myśl decyzji premiera
i ministra PHO traci na znaczeniu, bo po-
wstanie nowa struktura: PGZ. Firmy, które
stawiają na rozwój i stały kontakt z klienta-
mi, chcą być rozpoznawalne i łatwo odnaj-
dywane na imprezach wystawienniczych,
a przyjęta przez PHO polityka nam to unie-
możliwia.

PCO było współorganizatorem semi-
narium poświęconego Narodowemu Syste-

mowi Symulacji w Siłach Zbrojnych RP. Jaka
jest idea tej inicjatywy oraz na czym polega
wkład PCO w tworzenie systemu?

– PCO ma pewne osiągnięcia w zakre-
sie prac badawczo-rozwojowych poświę-
conych symulacji pola walki pojedynczego
żołnierza, przejęte od WSK, a realizowane we
współpracy z WAT. PCO przejęło od WSK
zespół projektowy oraz dokumentację pro-
jektu. W tej chwili mamy pewne dojrzałe pro-
pozycje i obserwujemy rosnące zaintereso-
wanie symulatorami, ponieważ – jak wia-
domo – jest to tańsza formuła szkolenia woj-

ska. Nasza propozycja zakłada możliwość
wyprodukowania sensorów, które emitują
strzał, detektorów, które zamieszczone na żoł-
nierzu lub transporterze kołowym są w sta-
nie zidentyfikować strzał, interaktywnych
tarcz, jak również systemów zintegrowanych
z komputerem. Aktualnie chcemy realizować
kolejne projekty z tej dziedziny w ramach po-
wołanego konsorcjum, którego jesteśmy li-
derem.

W czasie MSPO odebrał pan statuetkę
Defendera dla najlepszych rozwiązań tech-
nicznych służących obronności i bezpie-
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Jakość musi być
gwarantowana
Sztuką jest właściwa promocja oferty i skuteczna sprzedaż, zaś sama jakość 
powinna być gwarantowana jako absolutny pewnik – mówi Ryszard Kardasz, 
prezes zarządu PCO SA, w rozmowie na temat udziału spółki w tegorocznej 
edycji MSPO, dotychczasowych osiągnięciach i wizji rozwoju
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Tempo rozwoju i zmian technologicznych 
w obszarze optoelektroniki jest bardzo duże, 
co wymusza stałe modyfikacje asortymentu 
i dostosowywanie ich do obserwowanych 
zmian i potrzeb rynku



czeństwu państwa. Co zadecydowało o na-
grodzie dla monokularu noktowizyjnego
MU-3M „Koliber”?

– Akurat w produkcji noktowizorów
– projektowanych dla żołnierza albo na po-
jazdy wojskowe – PCO ma największe do-
świadczenie. W dziedzinie noktowizorów
dla żołnierzy mamy osiągnięcia porówny-
walne ze światowymi, głównie amerykański-
mi. Udało nam się skonstruować taki nok-
towizor, który ma doskonałe parametry, pla-
sujące go w międzynarodowej czołówce,
bowiem spełnia wszystkie wymagania co do
widoczności, a przy tym jest bardzo lekki, co
ma duże znaczenie ze względu na funkcjo-
nalność wyposażenia indywidualnego żoł-
nierza. Im lżejsze urządzenie uda się opra-
cować bez uszczerbku na jakości, tym wyżej
jest ono oceniane. Dlatego zostaliśmy za to
docenieni. Osiągnęliśmy to m.in. dzięki za-
stosowaniu technologii optyki asferycznej, któ-
rą wdrożyliśmy niedawno ze środków pozy-
skanych z Unii Europejskiej. Odbiorcą na-
grodzonego produktu jest głównie wojsko, lecz
także inne rodzaje służb mundurowych.

Jaka część produkcji PCO trafia na ry-
nek krajowy, a jaka do odbiorców zagra-
nicznych?

– PCO aktywnie promuje swoje wyroby,
również na tak odległych rynkach jak Wiet-
nam, Indonezja, Malezja, Tajlandia. Jesteśmy
też obecni na rynku kazachskim, armeńskim,
w Arabii Saudyjskiej, w Egipcie i Algierii oraz
w krajach dawnego Bloku Wschodniego,
głównie w Czechach i na Węgrzech. Jeśli cho-
dzi o rynki zagraniczne, do niedawna PHO
miało wyłączność na eksport, a my formal-
nie nie mieliśmy prawa do tego typu działal-
ności handlowej. Wówczas nasze produkty
trafiały do odbiorców jedynie w sposób po-
średni, np. jako elementy optyki będące czę-
ścią pojazdów czy systemów przeciwlotni-
czych.

Nad jakimi produktami teraz państwo
pracują?

– Niecałe 10 lat temu, gdy zaczynałem
pracę w PCO, wraz z inżynierami wyzna-
czyliśmy sobie za cel zdobywanie rynku
przede wszystkim w oparciu o noktowizory
i to nam się udało. Już po upływie 2–3 lat na-
sze produkty świetnie się przyjęły. Z czasem
zdecydowaliśmy się wejść w rozwój termowizji
i w tym obszarze również mamy już pierw-
sze osiągnięcia. W tym roku możemy się po-
szczycić pierwszą sprzedażą do wojska ce-
lowników termowizyjnych na broń. Dziś
dysponujemy wszystkimi rodzajami sensorów
niezbędnych do produkcji głowic optoelek-
tronicznych, które stanowią fundamentalny
element systemów kierowania ogniem. Po
drodze nauczyliśmy się też stabilizacji głowic,
dzięki czemu obraz z kamery pozostaje sta-
bilny nawet w ekstremalnych warunkach
jazdy. W tej chwili koncentrujemy się na tym,
aby być dostawcą głowic optoelektronicznych
do wieży bezzałogowej, wyposażonej w naj-

nowszej generacji kamery noktowizyjne i ofe-
rującej doskonałą stabilizację. Do końca li-
stopada chcemy dostarczyć pierwsze głowi-
ce. Mamy nadzieję, że realizacja pierwszego
kontraktu zapoczątkuje kolejne zlecenia na
produkty o zastosowaniu militarnym, bo na
tym segmencie się koncentrujemy.

Jak szybki jest postęp technologiczny
w zakresie sprzętu, w którym się państwo
specjalizują?

– Tempo rozwoju i zmian technologicz-
nych w obszarze optoelektroniki jest bardzo
duże, co wymusza stałe modyfikacje asorty-
mentu i dostosowywanie ich do obserwo-
wanych zmian i potrzeb rynku. Spore zmia-
ny zachodzą także w oprzyrządowaniu i apa-
raturze badawczej, która daje wciąż nowe
możliwości produkcyjne.

Jakie podmioty są najbardziej znaczące,
jeśli chodzi o wsparcie dla zaplecza badaw-
czo-rozwojowego firmy?

– Samodzielnie nie da się uzyskać takich
rezultatów jak we współpracy ze specjalista-
mi z innych instytucji. Naszym wiodącym
partnerem, głównie w obszarze termowizji, jest
WAT, a w mniejszym stopniu również Poli-
technika Warszawska, zaś na płaszczyźnie
noktowizji utrzymujemy współpracę z firmą
Photonis, która ma duże osiągnięcia w tej
dziedzinie. Realizujemy też wspólne projek-
ty z różnymi instytutami naukowymi, cho-
ciażby w zakresie zastosowania grafenu w opto-
elektronice.

Jakie ma pan cele i dążenia, gdy myśli
pan o przyszłości PCO?

– Miarą sukcesu firmy są jej osiągnięcia
biznesowe, a nie ma zysku bez dobrych, kon-
kurencyjnych produktów. Skupiamy się na do-
brej współpracy z klientem i promocji pro-
duktów, dbając o wizerunek nowoczesnej,
odpowiedzialnej firmy wyspecjalizowanej
w swojej dziedzinie, która w pełni zaspoka-
ja oczekiwania klienta. Równolegle stale roz-
budowujemy kompetencje kadry inżynierskiej.
W tej chwili najbardziej perspektywicznym
projektem, który negocjujemy z MON, jest
projekt Żołnierza XXI Wieku – Tytan, który
realizujemy jako lider konsorcjum 13 firm. Bę-
dzie to zintegrowany system wyposażenia,
dzięki któremu żołnierz będzie dysponował
szeregiem sensorów i czujników, informują-
cych o zagrożeniu, stanie zdrowia itp., a przy
tym dających szereg możliwości komunika-
cyjnych.

Jak podchodzą państwo do doskonale-
nia jakości?

– Według mnie sztuką jest właściwa pro-
mocja oferty i skuteczna sprzedaż, zaś sama
jakość powinna być gwarantowana jako ab-
solutny pewnik. Wyznacznikiem jakości jest
dla mnie usatysfakcjonowany klient, który
otrzymuje produkt odpowiadający jego ocze-
kiwaniom.

Rozmawiał Mariusz Gryżewski

www.pcosa.com.pl
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Oczyszczanie ścieków oraz prze-
twarzanie na nawozy organiczne
powstających w tym procesie
osadów ściekowych i innych od-

padów biodegradowalnych przyjmowanych
przez spółkę GWDA, czyni ją wyjątkową
przede wszystkim ze względu na sprawne po-
łączenie działalności na rzecz ochrony śro-
dowiska ze znakomitymi wynikami ekono-
micznymi. Efekty tych działań pozwalają jej
na aktywne wsparcie i uczestnictwo w lo-
kalnym życiu społecznym. Spółka jako jedyna
w regionie posiada status Regionalnej In-
stalacji Przetwarzania Odpadów Komunal-
nych w zakresie kompostownia odpadów. Jest
członkiem Polskiej Izby Gospodarki Odpa-
dami i Izby Gospodarczej Północnej Wiel-
kopolski. Realizowane przez nią innowacyj-
ne przedsięwzięcia – często współfinanso-
wane z unijnych oraz krajowych środków
– wykraczają poza podstawowy profil jej dzia-

łalności, gdyż dotyczą m.in.: efektywnego za-
rządzania energią (termomodernizacje bu-
dynków, odzysk ciepła z oczyszczanych ście-
ków, środki transportu o napędzie elek-
trycznym), działań ukierunkowanych na
ograniczanie powstających w spółce odpa-

dów (segregacja u źródła, wielokrotne wy-
korzystanie materiałów) czy inwestycji lo-
kalnych, zmierzających do realizacji celów po-
stawionych Polsce przez Unię (rozbudowa
kanalizacji sanitarnej). Spółka GWDA to rów-
nież przykład firmy odpowiedzialnej spo-
łecznie, czego dowodzą: wsparcie organi-
zowanych akcji i udział w imprezach lokal-
nych (ekologicznych, humanitarnych, spor-
towych), działalność edukacyjna (prezenta-
cje, wycieczki, artykuły w prasie, broszury) czy
dbałość o komfort pracy pracowników
(szczepienia ochronne, modernizacje obiek-
tów socjalnych). Działalność spółki dowo-
dzi także świadomego jej kierunku zarzą-
dzania łączącego dobro społeczne, ochronę
środowiska i efektywność ekonomiczną jako
kompletnego celu, do którego skutecznie dąży
od ponad 27 lat.

www.gwda.pl

Skutecznie do celu
Spółka Wodno-Ściekowa GWDA w Pile to przykład wieloletniej 
i sprawnej działalności na rzecz idei zrównoważonego rozwoju 
na rynku lokalnych i regionalnych usług komunalnych

SWŚ „GWDA” z lotu ptaka

Powszechnie wiadomo, że osoba sto-
jąca na czele firmy bądź instytucji,
powinna posiadać szereg cech, któ-
re ułatwiają pracę na tak odpowie-

dzialnym stanowisku. Jednak pewność siebie,
asertywność, empatia czy odporność na
stres to za mało, by doprowadzić firmę do
sukcesu. Dobry menedżer musi odważnie sta-
wiać czoła wyzwaniom, jakie narzuca tempo
przemian gospodarczych i rosnąca konku-
rencja, a także wymaganiom coraz bardziej
świadomych konsumentów, inwestując w lu-
dzi, technologie i procesy, by zapewnić firmie
popyt, uznanie i perspektywy rozwoju. Jed-
nym z fundamentalnych czynników deter-
minujących efektywne funkcjonowanie firmy
na rynku jest właściwie opracowana strategia,
uwzględniająca potencjał kadrowy i techniczny
przedsiębiorstwa, warunki rozwojowe po-
dyktowane działalnością w określonym oto-
czeniu, sytuację ekonomiczną itp. Równie
ważne są umiejętności w zakresie zarządza-

nia zespołem, które nie powinno sprowadzać
się do wydawania poleceń i ciągłej kontro-
li personelu, lecz zakładać samodzielność
i odpowiedzialność pracowników – właści-
wie motywowanych, a także inspirowanych
do działania i rozwijania kompetencji, rów-
nież dzięki wsparciu pracodawcy, który
świadomy, że inwestycje w kadry to czysty
zysk, szkoli kadry i buduje zespół lojalnych
specjalistów.

Współczesny przywódca to osoba, któ-
ra śledzi bieżące trendy rynkowe i wyciąga
wnioski. Świadomość przemian zachodzą-
cych w gospodarce sprawia, że nie godzi się
na bylejakość. W ramach doskonalenia
praktyk stosowanych w firmie sięga po do-
stępne narzędzia i instrumenty wsparcia słu-
żące poprawie jakości zarządzania, pro-
duktów, usług, obsługi klienta. Jak wynika
z badań i raportów skoncentrowanych na
kondycji firm, krajowe przedsiębiorstwa do-
brze obroniły się przed kryzysem. W dużej

mierze wynika to z tego, że coraz więcej pod-
miotów decyduje się konkurować jakością,
a nie ceną. Takie podejście pozwala na za-
uważalny rozwój i umocnienie budowanej
marki również poza rynkiem krajowym.
Z badania Corporate Values Index 2013 wy-
nika, że najważniejsze wartości wskazywa-
ne przez polskie firmy jako kluczowe w stra-
tegii to: jakość (deklarowana przez 36 proc.
przedsiębiorstw), innowacyjność (31 proc.)
i satysfakcja klienta (29 proc). Wynik obra-
zuje, że polscy przedsiębiorcy zmienili prio-
rytety – dziś dobrze zarządzanym firmom za-
leży przede wszystkim na zapewnieniu klien-
tom poczucia niezawodności. Jednocze-
śnie mamy do czynienia ze wzrostem zna-
czenia wartości związanych z konkurencyj-
nością, takich jak determinacja, wydajność
czy ambicja, która w 2013 roku po raz pierw-
szy awansowała z 36. pozycji do pierwszej
dziesiątki najpopularniejszych wśród me-
nedżerów wartości. �

Wyzwania zarządzania
W dobie wzmożonej konkurencji przedsiębiorca musi wznieść się ponad przeciętność,
by przetrwać na rynku i być zauważonym. Dlatego najlepsi menedżerowie wciąż 
doskonalą zarządzanie i weryfikują priorytety, wśród których dominująca staje się jakość

FIRMA DOBRZE ZARZĄDZANA
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Jakie decyzje i elementy strategii roz-
wojowej są kluczowe z punktu widzenia roz-
woju firmy i regionu ze względu na jakość
wody?

– Oczyszczalnia Ścieków „Kapuściska”
powinna funkcjonować w taki sposób, aby bez
względu na wszystko, np. słabsze rokowania
klientów, zawsze umiała odnaleźć się w ak-
tualnej sytuacji rynkowej. Musimy dbać o swo-
ją pozycję i być konkurencyjni. Gdy ilość do-
starczanych ścieków maleje, nie wiąże się to
z ograniczeniem kosztów związanych z pra-
cą oczyszczalni. To są koszty stałe, a nie mo-
żemy przecież podwyższać cen naszych
usług. Staramy się być w swoim fachu jak naj-
lepsi i wykonywać usługi najwyższej jakości
– to zapewnia popyt. Nasi wykwalifikowani

pracownicy zapewniają elastyczność, która
polega na dostosowaniu naszych usług za-
równo do potrzeb klientów, jak i sytuacji na
rynku. To dzięki ich fachowości możemy za-
rabiać np. na produkcji energii odnawialnej,
którą wykorzystujemy na potrzeby oczysz-
czalni. Sama dbam o to, aby na bieżąco
zwiększać swoje kompetencje, bo tylko siłą
wiedzy połączonej z doświadczeniem może-
my pokonać wszelkie przeciwności losu.

Firma wielokrotnie była nagradzana za
działania proekologiczne, natomiast pani zo-
stała uhonorowana indywidualnymi tytuła-
mi, m.in. „Menedżera Najwyższej Jakości
Roku 2013” i „Kobiety Przedsiębiorczej 2013”.
Co leży u podstaw skuteczności w zarzą-
dzaniu i zapewnianiu prosperity mimo nie-
korzystnej sytuacji gospodarczej?

– W czasach kryzysu ważne jest zdecy-
dowane, mądre zarządzanie i umiejętność
współpracy z podmiotami, które pomogą nam
udoskonalać nasze technologie. W tym kon-
tekście myślę przede wszystkim o współpra-
cy albo o zdrowej rywalizacji pomiędzy fir-
mami z tej samej branży. Jak należy zarządzać
firmą w czasach kryzysu? Uważam, że każ-
de przedsiębiorstwo wymaga innej strategii,
tak jak każdy człowiek wymaga innego trak-
towania. Otoczenie narzuca nam ograniczenia
i nie zawsze możemy je zmienić, więc to my
musimy ulegać zmianom. Oczyszczalnia
funkcjonuje jak żywy organizm, w którym każ-
dy proces musi mieć swój czas i okres rozwoju.
W pewnym momencie uświadomiłam sobie,
że nasza praca nie jest widowiskowa, ale bar-

dzo potrzebna i dlatego trzeba to podkreślać
na każdym kroku. Wyróżnienia i nagrody od-
bieram z poczuciem dobrze spełnionego za-
dania, które wykonuje zgrana drużyna
Oczyszczalni Ścieków „Kapuściska”.

Jakie znaczenie dla funkcjonowania na
co dzień, osiągnięć i wizerunku firmy ma
wdrożony System Zarządzania Jakością?

– Najlepszą wizytówką firmy są ludzie
i ich sumienna praca. Mamy szczęście, że
w spółce nie brakuje specjalistów wysokiej kla-
sy. To dzięki naszej wykwalifikowanej kadrze
możemy być konkurencyjni. Cele polityki ja-
kości są ukierunkowane na naszych klientów.
Dbamy o optymalizację ilości dostarcza-
nych do oczyszczalni ścieków, o parametry ich
oczyszczania i o cenę samej usługi. W firmie
został wdrożony zintegrowany system za-
rządzania jakością zgodny z normą ISO se-
rii 9001 i 14001, który bardzo pomaga w co-
dziennej pracy. W czasie wykonywania wie-
lu zadań zawsze można jednocześnie szyb-
ko odszukać potrzebne informacje, a zmia-
ny kadrowe nie mają wpływu na poziom bez-
pieczeństwa organizacyjnego. Wysoka jakość
wykonywanych usług to niewątpliwie wizy-
tówka każdego przedsiębiorstwa. W 2012
roku uzyskaliśmy certyfikat „Consumer Qua-
lity Certificate”, a ponadto kadra spółki zo-
stała wyróżniona certyfikatami osobowymi
„Manager of the Year”.

Co stanowi priorytet w planach rozwo-
jowych spółki, aby działała z zyskiem dla pra-
cowników, aglomeracji bydgoskiej i miesz-
kańców regionu?

– Najważniejszy dla spółki jest ciągły
rozwój i udoskonalanie poziomu oferowa-
nych przez nas usług. Dbamy o to, aby do-
starczone ścieki były jak najlepiej oczysz-
czone i oddane środowisku w możliwie naj-
bardziej zneutralizowanej postaci. Umoż-
liwia nam to własne specjalistyczne labo-
ratorium. Spółka jest w stanie na bieżąco
rzetelnie badać poziom zanieczyszczeń
w dostarczanych ściekach i sumiennie re-
alizować postanowienia wynikające z po-
zwolenia wodno-prawnego. Strategiczne
decyzje związane z modernizacjami i zmia-
nami technologicznymi są uzależnione od
decyzji członków zarządu i strategii miasta.
Wszystkim nam zależy na tym, aby działać
zgodnie z najwyższymi standardami, dba-
jąc o środowisko naturalne.

Rozmawiał Piotr Danilczuk

www.oskapusciska.pl

W zgodzie ze standardami
Rozmowa z Małgorzatą Stawicką, 
dyrektor Spółki Wodnej „KAPUŚCISKA”

Oczyszczalnia z lotu ptaka

Fot. AGENCJA SPINKA

Fot. RADOSŁAW SAŁACIŃSKI

FIRMA DOBRZE ZARZĄDZANA
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Konkurs, po raz dwudziesty trzeci
zorganizowany przez Polski Zwią-
zek Inżynierów i Techników Bu-
downictwa we współpracy z Mi-

nisterstwem Transportu, Budownictwa i Go-
spodarki Morskiej oraz Głównym Urzędem
Nadzoru Budowlanego, podsumowano pod-
czas uroczystości finałowej, która odbyła się
25 czerwca w gmachu Naczelnej Organiza-
cji Technicznej w Warszawie.

Nagrodzono firmy, które w 2012 roku
osiągnęły wyjątkowo dobre wyniki w zakresie
realizacji projektów budowlanych wyróżnia-
jących się dobrą organizacją procesu inwe-
stycyjnego, wysoką jakością wykonawstwa ro-
bót oraz wysokim poziomem bezpieczeństwa
pracy i ochrony środowiska, jak również in-
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Zbudowane, ocenione,
nagrodzone
Tegoroczna gala rozdania nagród w konkursie Budowa Roku 2012 jak co roku 
licznie zgromadziła przedstawicieli zwycięskich firm oraz osoby związane 
z branżą budowlaną, które śledzą jej rozwój i dorobek najlepiej widoczny 
w realizowanych projektach infrastrukturalnych

BUDOWA ROKU

Przewodniczący Komitetu
Organizacyjnego Konkursu PZITB
Budowa Roku Zdzisław Binerowski

Podsekretarz stanu w Ministerstwie
Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej Janusz Żbik



nowacyjnością dzięki zastosowaniu nowo-
czesnych rozwiązań technologicznych. Pod
uwagę brane są również takie czynniki jak kosz-
ty realizacji obiektu budowlanego, przebieg
i forma finansowania inwestycji, rozwiązania
formalno-prawne w procesie inwestycyjnym,
wpływ oddziaływania inwestycji na środowi-
sko i gospodarkę regionu. W wyniku trzyeta-
powego postępowania składającego się na
ostateczny werdykt ekspertów kandydatom
w grupach obiektów budowlanych przyzna-
wane są adekwatnie do zasług nagrody I, II
i III stopnia oraz dyplomy uznania. 

W konkursie oceniane są zarówno nowe,
jak i odbudowane lub przebudowane obiekty,
a także procesy inwestycyjne ze wszystkich ro-
dzajów budownictwa, w przypadku ostatniej
edycji zakończone nie później niż do końca
I kwartału 2013 roku. Konkurs PZITB na prze-
strzeni lat zyskał  rangę prestiżowego wyda-
rzenia branży budowlanej i stanowi miarodajny
przegląd osiągnięć polskiego budownictwa,
a zarazem służy promocji inwestorów i wyko-
nawców, którzy cechują się rzetelnością oraz
mogą poszczycić się profesjonalizmem po-
twierdzonym konkretnymi realizacjami.

Nagrody i wyróżnienia przyznano w dzie-
sięciu kategoriach. Podczas gali w siedzibie
NOT statuetki i dyplomy odebrali twórcy
najlepszych budynków mieszkalnych poje-
dynczych i osiedlowych, budynków nauki
i oświaty, budynków biurowych, budynków
biurowych rewitalizowanych, budynków
służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej,
obiektów zakwaterowania turystycznego i re-
kreacyjnego, obiektów drogowo-kolejowych,
oczyszczalni ścieków oraz obiektów oce-
nianych indywidualnie. W rywalizacji tym ra-
zem wzięło udział 57 budów, zgłoszonych

przez inwestorów, deweloperów oraz sa-
morządy terytorialne. –  Gratuluję wszyst-
kim nagrodzonym i organizatorom kon-
kursu, bo dobre dzieło wymaga pochwały
– mówił podsekretarz stanu w Ministerstwie
Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej Janusz Żbik podczas uroczystości

wręczenia nagród w XXIII edycji konkursu
Budowa Roku.

Wiceminister zwrócił uwagę, że w resor-
cie trwają prace nad nowelizacją prawa bu-
dowlanego, która wkrótce zostanie przedło-
żona Radzie Ministrów. Projekt wprowadza
zmiany, które istotnie mają wpłynąć na szyb-
kość i czasochłonność procedur budowlanych.
W ramach prowadzonej przez Ministerstwo
Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej reformy prawa w zakresie procesu
inwestycyjno-budowlanego nowelizowane
są także rozporządzenia wykonawcze do
ustawy, zaś kolejnym etapem zmian będzie
przedstawienie przez Komisję Kodyfikacyjną
Prawa Budowlanego projektu aktu prawne-
go, który będzie kompleksowo regulował
proces inwestycyjno-budowlany. �
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Laureaci I nagrodyPrzewodniczący PZITB Ryszard Trykosko
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Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
Robert Dziwiński

Laureaci II nagrody

Zaproszeni goście



Przedsiębiorstwo Usługowo-Bu-
dowlane WAKO od 1988 roku re-
alizuje obiekty o zróżnicowanym
przeznaczeniu: biurowce, hale ma-

gazynowe, budynki przemysłowe, obiekty
inżynieryjne, domy wielorodzinne z garaża-
mi podziemnymi, domy jednorodzinne, re-
zydencje, apartamenty o podwyższonym
standardzie, a także podejmuje się renowa-
cji obiektów zabytkowych oraz robót w Ge-
neralnym Wykonawstwie, w tak zwanym
systemie „pod klucz”, co wymaga koordynacji
całego procesu inwestycyjnego od projektu po
przekazanie obiektu do użytkowania.

Jako główne atuty działalności na rynku
nieruchomości, zarówno w Krakowie, jak
i w innych regionach kraju, spółka WAKO de-
klaruje wysoką jakość wykonywanych prac, ter-
minową realizację zleceń, konkurencyjne ceny
oraz duże doświadczenie w obszarze usług bu-
dowlanych. Elementy te składają się na rze-
telność firmy i gwarantują spełnienie oczeki-
wań klientów oraz satysfakcję ze współpracy.

Dodatkowo w 2005 roku firma WAKO
rozpoczęła działalność deweloperską. Do-
tychczas zrealizowała kilka własnych inwe-
stycji, oddając do użytku ponad 100 miesz-
kań i kilkanaście domów. W dorobku firmy są
inwestycje zrealizowane w ramach general-
nego wykonawstwa, m.in. obiekty biurowe, ho-
tel „Eden” na krakowskim Kazimierzu, od-
działy bankowe, a w maju bieżącego roku port-
folio rozbudowały prace remontowo-adap-
tacyjne w Państwowym Muzeum Auschwitz-
-Birkenau w Oświęcimiu, gdzie w 68. roczni-
cę wyzwolenia byłego niemieckiego nazi-
stowskiego obozu koncentracyjnego i zagła-
dy Auschwitz otwarto wystawę rosyjską pod
nazwą „Tragedia. Męstwo. Wyzwolenie”.

Ostatnio firma zrealizowała prestiżową
inwestycję w samym centrum Starego Kra-
kowa – Kamienicę Pod Smokami, która
wzbogaciła portfolio WAKO o 60 kolejnych
apartamentów. Najnowszą dumą spółki jest
osiedle Wilga Park, obejmujące 3 siedmio-
piętrowe budynki z dostępem do dwupozio-

mowego garażu podziemnego, 125 aparta-
mentów o zróżnicowanej powierzchni oraz
dwupoziomowy lokal o charakterze handlo-
wo-usługowo-biurowym. Ponadto we wrze-
śniu ruszyła sprzedaż mieszkań w ramach
II etapu nowej inwestycji Słoneczny Zakątek.

Gotowość do podjęcia się kompleksowej
realizacji inwestycji: od procesu analizy kosz-
tów i sporządzenia biznesplanu, poprzez
wykonanie projektu i uzyskanie pozwolenia
na budowę, po oddanie do użytkowania
obiektów hotelowych, biurowych, mieszka-
niowych, magazynowych i innych, poparta
wieloletnim doświadczeniem w branży oraz
udanymi realizacjami, zapewnia firmie wciąż
nowe zlecenia, zainteresowanie ze strony
klientów oraz uznanie środowiska i ekspertów.

Dowodem tego mogą być liczne nagrody i wy-
różnienia, jakie zdobyła firma WAKO, m.in.
w ogólnopolskim konkursie „Budowa Roku”
i programie „Solidna Firma”, a także dwu-
krotnie przyznany tytuł „Dewelopera Roku”.
W 2000 roku spółka WAKO została jednym
z laureatów ogólnopolskiego konkursu „Pol-
ski Sukces 2000”, który odbył się pod hono-
rowym patronatem Prezesa Rady Ministrów
i Marszałka Sejmu RP. W bieżącym roku spół-
ka, jako generalny inwestor i generalny wyko-
nawca, po raz drugi została laureatem kon-
kursu Polskiego Związku Inżynierów i Tech-
ników Budownictwa „Budowa Roku”, tym ra-
zem za inwestycję Słoneczny Zakątek (I etap). 

www.wako.com.pl
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Bogate portfolio 
z nagrodami
Firma WAKO od lat działa na rynku budowlanym, a od niedawna coraz prężniej 
na rynku deweloperskim, stale rozszerzając portfolio o nowe realizacje oraz grono
klientów zadowolonych z jakości jej inwestycji. To najlepszy dowód trafnie przyjętej
dewizy prowadzenia rozpoczętej budowy „na dobre i na złe” – niezależnie 
od napotykanych trudności i niespodziewanych dodatkowych kosztów, 
co procentuje oczekiwaną i docenianą jakością realizacji
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Jako główne atuty działalności na rynku 
nieruchomości, zarówno w Krakowie, jak 
i w innych regionach kraju, spółka WAKO 
deklaruje wysoką jakość wykonywanych prac, 
terminową realizację zleceń, konkurencyjne 
ceny oraz duże doświadczenie

Osiedle Wilga Park





Wprojekcie przyszłorocznego budżetu rząd zapisał wzrost akcyzy na alkohol i wy-
roby tytoniowe. Wicepremier, minister finansów Jacek Rostowski liczy zapewne,
że z tego tytułu uzyska większe wpływy do kasy państwa. Gdyby tak nie sądził,
nie podejmowałby takich decyzji. Dziwne jest jednak, że niczego się nie nauczył

z dotychczasowych doświadczeń. Sprawa bowiem nie jest nowa. Już kilkakrotnie próbowano
zasilić finanse publiczne wpływami z tego podatku. I nigdy to się nie udawało. Polacy umie-
ją bowiem liczyć i znaleźć wyjście z niekorzystnych dla nich sytuacji. 

Dokładnie pamiętam czasy stanu wojennego, gdy wódkę sprzedawano na kartki (pół li-
tra miesięcznie), a trzeźwych osób wcale nie przybywało. Gdy natomiast spotykali się dwaj
znajomi, na tradycyjne pytanie „gdzie pędzisz?” słychać było odpowiedź, że albo w kuch-
ni, albo w piwnicy, albo na strychu. Nieprzypadkowo zresztą w głowach Polaków zapisała
się wówczas data bitwy pod Grunwaldem – 1410 rok. W praktyce oznaczało to – 1 kg cu-
kru, 4 litry wody i 10 dkg drożdży. Sam wielokrotnie sprawdziłem, jak ten przepis działa
i zawsze mi wychodziło, że pod Grunwaldem warto się było bić.

Obecnie nie trzeba już się trudzić produkcją zacieru i destylacją, bo na bazarach i w sprze-
daży obnośnej można nabyć alkohol w cenie około 10 zł za pół litra, a nawet taniej. Gdy by-
łem przed rokiem w Borach Tucholskich, sąsiad z działki przywoził dwulitrowe baniaki spi-
rytusu, fabrycznie zamknięte, za 30 zł sztuka. Nie skusiłem się, bo i bez tego mam kłopoty
ze wzrokiem. Inni mieszkańcy letniska nie mieli takich obaw i do dzisiaj żyją w zdrowiu z tą
samą ilością dioptrii w soczewkach. Próbowałem dociec, jakie jest źródło tych dostaw. Wiem
już, że proponowano nam spirytus, który był wcześniej skażony do celów technicznych,
a później odkażony tak, że nadawał się do konsumpcji. Im droższa więc będzie wódka w skle-
pie, tym więcej Polacy konsumować będą różnych tzw. wynalazków.

A co z papierosami? Sami ich nie wyprodukujemy, bo nie każdy ma możliwość siania
tytoniu na polu, a nawet w przydomowym ogródku. Produkcją i przemytem zajmują się wy-
specjalizowani przestępcy. Problemy palaczy rozwiązują pokątni dostawcy. W mojej pod-
warszawskiej wsi prawie co tydzień spotykam się z propozycją kupna paczki papierosów
w cenie 7,50 zł, czyli o 4 zł taniej niż płacę w kiosku. Na razie tej pokusie nie ulegam, ale nie
ze względu na troskę o zdrowie. Chciałbym po prostu zachowywać się jak rzetelny obywa-
tel i płacić podatki zgodnie z literą prawa. Nie ukrywam jednak, że i w moim fachu możli-
wości zarabiania się kurczą i być może zanim zacznę szukać oszczędności w swojej kasie,
spróbuję je znaleźć w kasie państwa.

Często spotykam się z zarzutem, że palacze i pijacy postępują nieodpowiedzialnie, bo
gdy dopadną ich choroby, będą leczeni na koszt innych podatników. Przed kilku laty taką
tezę wygłosił przy rodzinnym stole mój szwagier, kompletny abstynent. Byłem jeszcze na tyle
trzeźwy, że mogłem podjąć polemikę. Zapytałem go więc, ile razy był leczony w szpitalu. Od-
powiedział, że trzy. A ja ani razu. Kto więc finansuje służbę zdrowia w większym zakresie?
Policzmy bowiem. Od każdej paczki papierosów odprowadzam co najmniej 8 zł w formie
akcyzy i podatku VAT. Ile od alkoholu nie napiszę, bo żona może to przeczytać i będę mu-
siał się tłumaczyć. Na pewno jednak znacznie zasilałem budżet państwa z tytułu moich sła-
bości przez ponad 40 lat. Tych pieniędzy uzbierało się tyle, że mógłbym do końca życia le-
żeć w szpitalu i to na oddziale o podniesionym komforcie. A ja ciągle pracuję, płacę skład-
ki, palę i piję.

Jest jeszcze jeden aspekt tej sprawy. Nie jest wykluczone, że papierosy i alkohol skrócą
moje życie. Ludzie, dotknięci tymi przypadłościami, zwykle nie zajmują szpitalnych łóżek
zbyt długo, tylko opuszczają ten padół bez żalu, bo w szpitalu ani zapalić, ani wypić nie ma
szans. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zostaje więc uwolniony od obowiązku płacenia eme-
rytury czy renty, z czego wicepremier Rostowski powinien się tylko cieszyć.

Wróćmy jednak do meritum sprawy, czyli do podatków. Amerykański ekonomista
Arthur Laffer spędził kiedyś wieczór w kawiarni z przyszłym prezydentem USA Ronaldem
Reaganem. W czasie rozmowy przedstawił mu na serwetce wykres, który znany jest obec-
nie jako „krzywa Laffera”. Ilustruje on, jak kształtują się dochody budżetowe zależnie od wiel-
kości podatków. Wynika z niego, że do pewnego momentu podnoszenie podatków zwięk-
sza wpływy do kasy państwa. Jeżeli jednak ludzie zorientują się, że są nadmiernie eksplo-
atowani, zaczynają płacenia podatków unikać. Uciekają w szarą strefę, zaniżają dochody czy
przenoszą swoją działalność do innych krajów. I wówczas wpływy do kasy państwa male-
ją. Chytry fiskus traci dwa razy. Bo jeżeli się opamięta i podatki obniży, nie znaczy to wca-
le, że ludzie zrezygnują ze swoich oszukańczych praktyk, które im się sprawdziły i przynio-
sły zyski. Trzeba lat, żeby wszystko wróciło do normy. W przypadku, o którym piszę, może
się okazać, że setka przemyconej ukraińskiej wódki pod białoruskiego papierosa nie sma-
kuje wcale źle. �
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Chytry dwa razy traci
ZNAKI OSTRZEGAWCZE

Czesław Rychlewski



Jeszcze niedawno, gdy wracał temat Smoleńska, robiło mi się bardzo niedobrze. Gdy
po raz kolejny pojawiał się prezes i jego akolici, albo niepokorni dziennikarze pisali
o nowych rewelacjach, zwyczajnie zbierało mi się na nudności. Uważam bowiem, że
to co zrobił Kaczyński wespół z Macierewiczem to wykopanie przepaści między ludź-

mi, której nie uda się zasypać przez wiele, wiele lat. Ci ludzie wmówili 1/3 Polaków, że w Smo-
leńsku był zamach na największego Polaka i najlepszego prezydenta w historii. Że Tusk i Ko-
morowski wespół z Putinem zabili prezydenta albo przynajmniej wiedzieli o zamachu. Wmó-
wiono 30 proc. Polaków, że skrzydło samolotu w zdarzeniu z brzozą przetnie ją jak kartkę
papieru a samolot poleci dalej. Wmówiono, że na pokładzie był trotyl, a samolot będąc po-
niżej 100 metrów nie lądował (sic!).

Od niedawna, zwłaszcza podczas konferencji zespołu pana Macierewicza (piszę
„pana” bo to grzecznie, ale po takich panach to mój dziadek na konia wsiadał), bawię się
setnie. Nawet znalazłem się w szanownym gronie oskarżonych o hackerski atak na jedną
z konferencji, gdyż w wyrafinowany sposób użyłem tajnego programu „Skype” i – wespół
z Władimirem Putinem – wykonałem za jego pomocą telefon do profesora Biniendy. Pan
Macierewicz podobno mnie szuka, więc zgłaszam się. Tu jestem!

Moje wybryki można by było uznać za dziecinadę, szkopuł jednak w tym, że żart, śmiech
i szyderstwo to jedyna skuteczna reakcja w sprawie poczynań Macierewicza. Największy błąd,
jaki popełniają politycy i media (zwłaszcza media), to nadanie zespołowi Macierewicza pod-
miotowości, mówiąc inaczej – traktowanie go poważnie. Niestety zmuszeni jesteśmy dawać
mu posłuch. Jedną z największych wad demokracji jest bowiem ta, że na równi mędrzec, jak
i zwykły łachmyta ma prawo głosu, zarówno czynne, jak i bierne.

Wracając do sedna. Tym czego obawiają się poczciwcy z zespołu, a także politycy PiS
z prezesem na czele, nie jest krytyka, awantura, krzyk czy histeria. Nieee, tego oni się w ogó-
le nie boją! Kłótnia to bowiem inaczej debata, upodmiotawiająca drugą stronę, traktująca
nas na równi z rozmówcą. To czego boją się zarówno Macierewicz, Hofman, Brudziński czy
sam prezes to śmiech, brak szacunku, szyderstwo. To dotyka ich najmocniej, albowiem spra-
wia, że ludzie widzą w nich klaunów. Dlatego boli ich „Skype”, jaja w internecie czy prze-
śmiewcze materiały w dziennikach telewizyjnych.

Cóż to za zespół „fachowców”, który nie umie obsługiwać telefonu, choćby był telefo-
nem internetowym? Cóż to za zespół, w którym „fachowcy”, powołują się na wyniki badań
puszek po piwie czy pęknięć gotowanych parówek? Cóż to za „fachowcy”, którzy powołu-
ją się na zdjęcia czy materiały z internetu, do tego jak się później okazuje fałszywe? Fachowcy,
którzy swą fachową wiedzę czerpią ze sklejania modeli samolotów w dzieciństwie czy ob-
serwacji wybuchów palonej stodoły. Co to za profesor Chris Cieszewski – Polak, który bę-
dąc w USA, już zapomniał języka polskiego? Co to za profesor Rońda, który przyznaje pu-
blicznie, że kłamał podczas udzielania wywiadu w sprawie Smoleńska? Kto dał tym ludziom
prawo mówienia w tej sprawie? Odpowiedź niestety jest smutna – ekipa rządowa. To pre-
mier Tusk brakiem reakcji dał im pole manewru. Wpuścił ich na salony i teraz nie wie jak
się z nimi obchodzić.

Dlatego tak ważny jest odpór i punktowanie kolejnych bredni tych ludzi. Inaczej co-
raz więcej Polaków będzie otumanionych. Co złego potrafi zrobić Macierewicz wiemy
z przeszłości. Prawie doprowadził do zamachu stanu i uwięzienia Lecha Wałęsy w 1992
roku podczas „Nocy teczek”. Wydarzenie to zaowocowało oskarżeniami o współpracę
z SB i często rujnowało kariery wspaniałych ludzi, jak na przykład Wiesław Chrzanow-
ski. Macierewicz do dziś za to nie przeprosił. To także on odpowiedzialny jest za zlikwi-
dowanie Wojskowych Służb Informacyjnych i opublikowanie najtajniejszych danych wy-
wiadowczych z zakresu kontrwywiadu wojskowego. Zaowocowało to pozbawieniem ochro-
ny i narażeniem na ogromne niebezpieczeństwo polskich żołnierzy stacjonujących m.in.
w Afganistanie. Mało tego, upubliczniono w tym raporcie nazwiska (sic!) pracujących ofi-
cerów wywiadu, co naraziło ich na bezpośrednie ryzyko zagrożenia życia oraz na zakoń-
czenie kariery wojskowej.

Macierewicz to człowiek cyniczny, z gruntu zły, bo działa – nie tylko moim zdaniem
–według swojego interesu politycznego. Jest groźny, bo ufa mu prezes Kaczyński, który po-
mału staje się niewolnikiem „zamachu”. Bo w zamach wierzą wyborcy PiS. Kto wie, może
wierzy już nawet sam Kaczyński? Może i jego dotyka „Zespół Macierewicza”? Zresztą, co
ma do stracenia, jest samotny, otoczony pochlebcami i swoją tragedią. To bardzo groźna
mieszanka dla Polski. �

Jan Sitnicki 
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Czesław Rychlewski

Dług publiczny Stanów Zjedno-
czonych wynosi obecnie 108 proc.
produktu krajowego brutto. Jest to
wskaźnik prawie dwa razy wyższy

niż w Polsce. USA ma, oczywiście, o wiele wię-
cej możliwości rozwoju i spłaty zobowiązań
niż nasz kraj, ale bez wątpienia czeka je dłu-
gotrwały konflikt między Republikanami i De-
mokratami. Ci pierwsi chcą ograniczenia
wydatków publicznych (głównie na ubezpie-
czenia zdrowotne), ci drudzy utrzymania re-
formy ubezpieczeniowej i podwyższenia po-
datków dla najbogatszych albo co najmniej
zniesienia ulg, które im przysługują.

– To była farsa i jakiś teatr absurdu – po-
wiedział Philip Wallach, politolog z wa-
szyngtońskiego Brookings Institution. – Zmar-
nowano niepotrzebnie mnóstwo czasu. Spór
sugeruje, że nasz system polityczny nie jest
zbyt zdrowy. Można zrozumieć obawy innych
krajów, czy należy zachować pełne zaufanie
do Ameryki.

Janusz Steinhoff, były wicepremier i mi-
nister gospodarki, powiedział natomiast, że

to, co zrobili Republikanie, blokując możli-
wość zwiększenia długu publicznego USA,
było jazdą po bandzie.

Będzie wzrost
W końcu przywódcy obu partii w Sena-

cie ogłosili, że doszli do porozumienia w spor-
nych sprawach kolejnego podniesienia usta-
wowego limitu zadłużenia USA i reformy
ubezpieczeń zdrowotnych. Liderzy w Izbie Re-
prezentantów zatwierdzili te ustalenia.

Postanowiono, że do 7 lutego 2014 roku
rząd będzie mógł nadal zaciągać pożyczki.
Uzgodniono również dalsze finansowanie ad-
ministracji federalnej – choć na razie tylko do
15 stycznia. Eksperci zwracają uwagę, że naj-
nowszy konflikt jest wyrazem rosnącej pola-
ryzacji politycznej w USA, utrudniającej
kompromisy między obiema partiami.

Po blisko 3-procentowym wzroście w 2012
roku, w tym roku Stany rozwijają się w tempie
1,6 proc. Natomiast w 2014 roku PKB USA ma
się zwiększyć o 2,6 proc., głównie dzięki ro-
snącemu popytowi wewnętrznemu, odbu-
dowie rynku nieruchomości i wzrostowi za-
możności gospodarstw domowych.

Te wskaźniki są imponujące, jeżeli weź-
mie się pod uwagę, że w bogatym, potężnym
kraju każdy procent wzrostu to ogromny ma-
jątek.

Ograniczanie ryzyka
Wzrost gospodarczy w Polsce przyspie-

szy z 1,3 proc. w tym roku, do 2,4 proc.
w przyszłym – przewiduje Międzynarodowy
Fundusz Walutowy. Strefa euro wyjdzie z re-
cesji, ale odbicie ma być nieznaczne.

Wzrost gospodarczy w strefie euro ma
wynieść 1 proc. w przyszłym roku, po spad-
ku w tym roku o 0,4 proc. PKB. Dla Niemiec
prognozowany jest w przyszłym roku wzrost
o 1,4 proc. po wzroście o 0,5 proc. w tym roku.
W raporcie podkreślono, że działania poli-
tyczne w strefie euro ograniczyły główne ry-
zyka i ustabilizowały warunki finansowe,
chociaż wzrost na peryferiach eurozony jest
nadal ograniczany przez zatory kredytowe.

– Ożywienie gospodarcze po kryzysie da-
lej ma miejsce, ale jest zbyt wolne – mówił na
konferencji prasowej w Waszyngtonie głów-
ny ekonomista Międzynarodowego Fundu-
szu Walutowego Olivier Blanchard.
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Jazda po bandzie
Spór Białego Domu z opozycją republikańską, choć traktowany początkowo 
jako chwilowe zawirowanie w polityce amerykańskiej, w miarę zaostrzania się 
zaczął budzić zarówno w USA, jak i na świecie poważne zaniepokojenie. 
Gdyby nie podwyższono limitu zadłużenia, 17 października bieżącego roku 
największa gospodarka świata stanęłaby w obliczu bankructwa. Ugodę zawarto 
w ostatniej chwili, ale nie można tego traktować jako rozwiązania problemu, 
tylko jako jego przesunięcie do lutego 2014 roku

DIAGNOZY – PROGNOZY



DIAGNOZY – PROGNOZY

Raport World Economic Outlook prze-
widuje, że gospodarki rozwinięte (m.in. stre-
fa euro, USA, Japonia) będą się rozwijać
w tempie 1,2 proc. w tym roku i 2 proc. w przy-
szłym. Potwierdza też, że zwalnia gospodarka
chińska. W 2013 roku PKB Państwa Środka
ma się zwiększyć o 7,6 proc., natomiast w przy-
szłym roku ma to być 7,3 proc. Eksperci Fun-
duszu tłumaczą to przestawianiem się tam-
tejszej ekonomii z inwestycji na konsumpcję
wewnętrzną. Inwestycje już nie napędzają tak
bardzo gospodarki Chin, a konsumpcja we-
wnętrzna jest jeszcze zbyt słaba.

– Spowolnienie gospodarcze Chin jest po-
chodną reform strukturalnych, przebiega ła-
godnie i jest kontrolowane – powiedział pre-
zydent tego kraju Xi Jinping podczas szczy-
tu organizacji Współpracy Ekonomicznej
Azji i Pacyfiku na Bali. – Fundamenty chiń-

skiej gospodarki są zdrowe, wzrost PKB i inne
wskaźniki ekonomiczne mieszczą się w prze-
widywanych widełkach.

Wystąpienie chińskiego prezydenta było
bardzo oczekiwane, gdyż spowolnienie dru-
giej co do wielkości gospodarki świata ma zna-
czące reperkusje dla wielu innych krajów.
– Niektórzy zastanawiali się, czy Chiny jesz-
cze stać na trwały i solidny wzrost gospo-
darczy, czy nie czeka ich bolesne lądowanie
i jaki to będzie miało wpływ na region Azji
i Pacyfiku – ironizował Xi, zapewniając, że

spowolnienie gospodarcze nie jest sytuacją
nieoczekiwaną.

Wzrost gospodarczy w wielu krajach o ni-
skich dochodach, w tym w Afryce Subsaha-
ryjskiej, mają nadal pobudzać ceny surowców.
Jednak gospodarki Bliskiego Wschodu, Afry-
ki Północnej, a także Afganistanu i Pakista-
nu nadal będą borykać się z trudnościami.

Dziura w UE
Ambasadorowie państw unijnych zgodzili

się na drugą nowelizację budżetu na 2013 rok
o dodatkowe 3,9 mld euro, by uregulować za-
ległe płatności. Od przyjęcia nowelizacji
przez państwa członkowskie Parlament Eu-
ropejski uzależnił swą zgodę na nowy wielo-
letni budżet.

Przed wakacjami kraje UE uzgodniły
pierwszą nowelizację rocznego budżetu na

kwotę 7,3 mld euro, zapowiadając, że jesie-
nią powrócą do dyskusji o brakującej sumie
3,9 mld.

Większość dodatkowych pieniędzy, o któ-
re zwróciła się Komisja Europejska, ma tra-
fić na opłacenie rachunków, przesłanych
przez państwa unijne za projekty w ramach
polityki spójności – 3,1 mld euro. Około
344 mln euro zasili programy, które stymu-
lują wzrost gospodarczy i zatrudnienie, szcze-
gólnie dotyczące badań, małych i średnich
przedsiębiorstw, mobilności uczniów i stu-

dentów. 121 mln euro trafi zaś na pomoc ofia-
rom kryzysów humanitarnych, zwłaszcza
w Syrii, Mali i w państwach Rogu Afryki.

Za polskim horyzontem
Liczby podane w prognozach tworzą wra-

żenie, że Polska wyróżnia się na tle sąsiadów
w regionie, spośród których wielu wciąż
zmaga się z recesją gospodarczą – twierdzi Lu-
dovic Subran, główny ekonomista firmy
ubezpieczeń kredytowych Euler Hermes.
Uważa on, że istnieje szereg powodów, dla-
czego tak się dzieje, jednak przede wszystkim
jest to zasługa przewagi konkurencyjnej Pol-
ski nad swoim otoczeniem.

– Polska ma wiele mocnych stron – po-
wiedział. – Zdywersyfikowany przemysł, ka-
pitał ludzki, jest częścią UE, posiada dyscy-
plinę fiskalną i monetarną. Ma się dobrze
w porównaniu z zaawansowanymi i wscho-
dzącymi gospodarkami. Wydaje się regionem
mniej ryzykownym niż inne gospodarki kra-
jów wschodzących. Charakteryzuje się sta-
bilnością, nawet w obliczu trwającego euro-
pejskiego kryzysu oraz recesji. 

Biorąc pod uwagę siłę naszej gospodar-
ki, wejście Polski do strefy euro jest w opinii
Subrana koniecznym krokiem, choć nie po-
winno być to zrobione zbyt szybko i po-
chopnie. W dłuższym terminie korzyści z ak-
ceptacji wspólnej waluty europejskiej będą jed-
nak znaczne.

– Polska może stać się kolejnymi Niem-
cami. Powinna skorzystać z gospodarczej
i monetarnej Unii. Możecie być postrzegani
jako jeden z krajów o najwyższym potencja-
le w Europie – pokreślił ekonomista.

Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Sta-
tystycznego, Polska już teraz kompletnie od-
wróciła trend w saldzie rachunków bieżących
i przez ostatnie parę miesięcy odnotowuje
nadwyżkę paruset milionów euro. Dzięki
rosnącemu eksportowi i stabilizacji importu
doszło do drastycznego spadku deficytu
w handlu zagranicznym. �

Polska ma wiele mocnych stron. Zdywersyfikowany
przemysł, kapitał ludzki, jest częścią UE, posiada
dyscyplinę fiskalną i monetarną. Ma się dobrze 
w porównaniu z zaawansowanymi i wschodzącymi
gospodarkami. Wydaje się regionem mniej
ryzykownym niż inne gospodarki krajów wschodzących.
Charakteryzuje się stabilnością, nawet w obliczu 
trwającego europejskiego kryzysu oraz recesji



Zygmunt Słomkowski

Optymistyczne spojrzenie na polską gospodarkę ukazał Międzynaro-
dowy Fundusz Walutowy, który w prognozie ogłoszonej 8 paździer-
nika przewiduje wzrost PKB w 2014 roku o 2,5 proc., gdy jeszcze nie-
dawno dawał nam 2,2 proc. To na pewno niewiele, wręcz tylko sym-

bolicznie, ale gospodarka już nie idzie w dół, jak w tym roku. James Roaf, przed-
stawiciel Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) na region Euro-
py Środkowo-Wschodniej, stwierdził, że rok 2013 jest rozczarowujący jeśli cho-
dzi o wzrost gospodarczy, ale złożyło się na to wiele czynników, które pozosta-
ją poza kontrolą Polski. Jednakże perspektywa na przyszły rok wygląda lepiej, eks-
port się podnosi, podobnie jak popyt krajowy, mamy też ożywienie poza Polską,
w strefie euro.

Komentując wrześniowy PMI dla Polski, w podobnym duchu wypowiedziała
się Agata Urbańska-Giner, ekonomistka HSBC ds. Europy Środkowo-Wschod-
niej, która nie wykluczyła wzrostu PKB w 2014 roku o 2,6 proc. Podkreśliła przy
tym, że indeks zatrudnienia wzrósł do najwyższego poziomu od sześciu lat. Jest
to szczególnie obiecujące, zważywszy na bardzo słaby popyt konsumpcyjny od
połowy 2012 roku, przede wszystkim ze względu na słabość rynku pracy. 

Dla porządku trzeba dodać, że autorzy optymistycznych prognoz zastrze-
gają się, iż bardziej znaczący wzrost gospodarki wymaga utrwalenia wzrostu za-
trudnienia oraz popytu krajowego, a także poprawy sytuacji ekonomicznej i fi-
nansowej w innych krajach Unii Europejskiej.

Co dalej?
Wcześniejsze wątpliwości i obawy jednak pozostały. Zasygnalizowała je m.in.

agencja ratingowa Fitch, która w końcu sierpnia obniżyła ocenę kredytowej wia-
rygodności Polski z pozytywnej do stabilnej. Jak wyjaśnił analityk agencji Mat-
teo Napolitano, powodem tego jest zawieszenie przez Sejm progu ostrożnościowego
na lata 2013–2014. Fitch szacuje, że dług publiczny Polski w tym roku osiągnie
około 56 proc. PKB, zaś wskutek osłabionego tempa rozwoju tegoroczny defi-
cyt budżetowy wyniesie 4,2 proc. PKB. Zdaniem Napolitano deficyt ten nie ob-
niży się do poziomu poniżej 3 proc. aż do 2015 roku. Ma on nadzieję, że poli-
tyczne apetyty dalszego zwiększenia deficytu osłabną w wyborczym sezonie
2014–2015. Polski wiceminister finansów Wojciech Kowalczyk odrzucił wyrażoną
przez Fitch ocenę skutków zawieszenia progu ostrożnościowego, argumentując,
że decyzja ta pozwoli Polsce zachować na trwałe dyscyplinę finansową.

Na pociechę trzeba dodać, że gdy Fitch oraz Standard & Poor’s dają nam
teraz w swych ratingach A dla walut zagranicznych i A dla waluty krajowej, Mo-
ody’s i Standard & Poor’s utrzymały dla walut zagranicznych A2. Fitch zaś mimo
pewnego krytycznego spojrzenia podkreśla sprężystość polskiej gospodarki, po-

Początek odbicia?
ECHA POLSKIE

Ogłoszone we wrześniu 
i na początku października dane 
o polskiej gospodarce 
z zadowoleniem zostały 
odnotowane przez zagranicznych
obserwatorów. Podzielają oni 
opinię, że pojawiły się oznaki 
odbicia od dna. Podkreśla się, 
że postęp będzie jednak powolny 
i w ciągu najbliższych miesięcy 
nie można się spodziewać 
radykalnej poprawy. Istotnym 
sygnałem jest poprawa wskaźnika
PMI przygotowywanego regularnie
przez jeden z największych 
holdingów finansowych – HSBC.
Wskaźnik ten wzrósł z 51,1 pkt 
w lipcu do 52,6 w sierpniu 
i 53,1 we wrześniu. Jest to 
najwyższy poziom od dwóch lat.
Ważne, że już w trzecim kolejnym 
miesiącu przekroczona jest 
bariera 50 pkt (punktacja poniżej
50 oznacza spowolnienie rozwoju
w sektorze przemysłowym, 
a powyżej 50 – przyspieszenie)
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prawę w stanie zagranicznych finansów oraz
solidność sektora bankowego. Przewiduje też
wzrost PKB w tym roku w wysokości 1,2 proc.,
w 2014 roku – 2,4 proc. i w 2015 roku – 3 proc.

W kolejnym, ogłoszonym 10 września ko-
munikacie agencja Fitch stwierdziła, że zmia-
ny w systemie otwartych funduszy emerytal-
nych (OFE) wydają się neutralne dla ratin-
gu Polski przy założeniu, że rząd dostosuje
progi ostrożnościowe do zmniejszonego po-
ziomu zadłużenia. Podobnie wypowiedziały
się agencje Moody’s oraz S&P, zaznaczając
jednakże, że zmiany w OFE stwarzają ryzy-
ko pogorszenia nastrojów inwestorów.

Podobnie ocenił zmiany systemu eme-
rytalnego ogłoszony 13 września raport Eu-
ropejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju
(EBOR). Stwierdził on: „Bezpośrednie skut-
ki fiskalne są jednoznacznie pozytywne. (...)
Jednocześnie, drugą stroną medalu tych
zmian jest oczywiście to, że budżet weźmie na
siebie dodatkowe zobowiązania wynikające
z emerytur wypłacanych w przyszłości. (...)
Natomiast szkody dla rozwoju polskiego
rynku kapitałowego będą natychmiastowe
i dotkliwe”.

Wśród negatywnych skutków reformy
OFE dla rynku kapitałowego EBOR wskazuje
m.in. to, że „główne źródło długoterminowych
inwestycji zorientowanych na ryzyko zosta-
nie w Polsce zmarginalizowane”. EBOR
uważa też, że zmiana w polskim systemie
emerytalnym „wysyła jasny, negatywny sy-
gnał” dla innych krajów w Europie Środko-
wej i Południowo-Wschodniej, bowiem „wo-
bec niskiego wzrostu (gospodarczego) pre-
sja na budżet pozostaje duża i może skłonić
innych do rozważenia podobnych opcji”.

Inne zdanie w sprawie OFE ma cytowa-
ny już James Roaf z MFW. Stwierdził on, że
problem z drugim filarem (OFE) nie jest
czymś, czym w MFW byśmy się dziś bezpo-
średnio martwili. Dodał, że nie uważa, by
sprawa OFE stanowiła problem z punktu wi-
dzenia stabilności polityki fiskalnej.

Kilka dni przed pierwszym wspomnianym
komunikatem agencji Fitch niemieccy anali-
tycy z ZEW Center for European Economic
Research w Mannheim i Erste Bank opty-
mistycznie ocenili przyszłość polskiej go-
spodarki, ale wyrazili to w bardziej ograni-
czony sposób niż jeszcze miesiąc wcześniej.
W sierpniu w swojej punktacji dali bowiem na-
szej gospodarce 34,6 pkt, gdy w lipcu było
o 8,8 pkt więcej. Indeks ZEW opiera się na
uzyskanej w sondażu różnicy między pro-
centami prognoz optymistycznych na na-
stępne 6 miesięcy, a tymi, które prezentują pe-
symizm. W lipcu zaledwie 3,3 proc. anality-
ków przewidywało, że polska gospodarka nie
może oczekiwać radykalnej poprawy, zaś
miesiąc później procent pesymistycznych
prognoz wzrósł do 10,7 proc. Jednocześnie
ekonomiści biorący udział w tym sondażu
spodziewają się, że inflacja pozostanie sta-
bilna, notowania na giełdzie warszawskiej

wzrosną, a złoty umocni się lub zachowa sta-
bilność. Warto tu odnotować fakt, że według
analizy ZEW i Erste Bank wśród krajów ob-
jętych tym raportem najlepszą sytuację go-
spodarczą mają obecnie Austria i Turcja, a naj-
gorszą Węgry, Chorwacja i strefa euro. Na-
tomiast z największym optymizmem doty-
czącym przyspieszenia rozwoju patrzy się na
Czechy i Austrię, a z pesymizmem na Turcję.

Słabe punkty
W Polsce bardzo krytykujemy postępy

w innowacyjności gospodarki, szczególnie
w prywatnych przedsiębiorstwach. Swoją
ocenę dał w sierpniu Bank Światowy. Raport
przypomina, że Polska przystąpiła do Unii Eu-
ropejskiej prawie 10 lat temu i w tym czasie
zrealizowała całą serię reform gospodar-
czych i społecznych, które przekształciły go-
spodarkę i pozwoliły na upodobnienie się do
gospodarek innych członków UE w zdu-
miewającym tempie. Choć Polska znalazła się
w gronie zaledwie kilku krajów, które nie po-
padły w ogromne kłopoty wskutek trwające-
go kryzysu finansowego, gospodarka obec-
nie spowolniła i wzrost w tym roku osiągnie
tylko około 1 proc. Mimo to Polska konty-
nuuje wdrażanie kluczowych ekonomicz-
nych inicjatyw wynikających ze strategii Eu-
ropa 2020. Jednakże istnieje pilna konieczność
radykalnego postępu w stosowaniu innowa-
cji w prywatnym sektorze, który jest kluczo-
wy dla kraju. Wydatki na ten cel (badania
i rozwój – R&D) są rażąco małe. W 2010 roku
było to zaledwie 0,74 proc. PKB, gdy np.
w Czechach 1,56. Tymczasem unijna strate-
gia postuluje 3 proc. Raport przyznaje, że dzię-
ki funduszom strukturalnym UE w wysoko-
ści 10 mld euro Polska stara się zmieniać tę
sytuację. Wobec nikłych wyników innowa-
cyjnych działań w sektorze prywatnym Mi-
nisterstwo Rozwoju Regionalnego zwróciło
się do odpowiedniej komórki Banku Świa-
towego o analizę dokumentów strategicznych
i operacyjnych, które mają sterować inno-
wacyjną polityką do 2020 roku. Raport BŚ
z satysfakcją odnotowuje, że prace w tym za-
kresie już ruszyły. Chodzi m.in. o to, że roz-
wój Polski w ostatnich dwóch dekadach
opierał się głównie na absorpcji istniejącej
technologii. Teraz ten model nie wystarcza,
trzeba kruszyć stare nawyki i wejść na mię-
dzynarodowy rynek innowacyjny. Wyłania się
tu pytanie, czy prywatny sektor podejmie to
wyzwanie, które określi przyszłość.

Z kolei amerykańska agencja Bloomberg
w swym doniesieniu z Warszawy zwraca
uwagę na trudności w nieodzownych, nowych
inwestycjach energetycznych. Polsce grozi de-
ficyt energii elektrycznej, począwszy już od
2016 roku, jeśli przestarzałe i nieefektywne
elektrownie nie zostaną zastąpione nowymi,
które spełnią wymogi Unii Europejskiej w za-
kresie emisji gazów cieplarnianych. Może to
kosztować 5 mld dol., ale już pojawiły się prze-
szkody w uzyskaniu koniecznych kredytów. Po

serii bankructw przedsiębiorstw budujących
autostrady instytucje finansowe nie chcą ry-
zykować finansowania inwestycji budowla-
nych. 

Alarmującą ocenę przyniósł „Globalny ra-
port konkurencyjności 2013–2014” przygo-
towany przez World Economic Forum
(WEF). Podał on, że Polska spadła o jedną
pozycję – na 42. miejsce w światowym ran-
kingu konkurencyjności. Wątpliwym pocie-
szeniem jest to, że wciąż pozostajemy w czo-
łówce rankingu jeżeli chodzi o państwa post-
komunistyczne i w tegorocznym notowaniu
udało nam się wyprzedzić Czechy (46), jak
również, że nasza gospodarka jest bardziej
konkurencyjna od włoskiej (49) czy portu-
galskiej (51). Komentując ten raport, Naro-
dowy Bank Polski przyznał: „Obraz polskiej
gospodarki jest dosyć stabilny od 2005 roku,
ale od tego czasu nie udało nam się popra-
wić pozycji w czterech podstawowych filarach:
instytucje, infrastruktura, otoczenie makro-
ekonomiczne oraz zdrowie i edukacja.
Wprawdzie systematycznie poprawia się
efektywność polskiej gospodarki, jednakże co-
raz gorzej jest z innowacyjnością”. NBP do-
dał: „W porównaniu z zeszłorocznym ra-
portem w tym roku najgłębszy spadek ocen
dotyczy m.in. jakości rządzenia, komunika-
cji między różnymi grupami społecznymi,
w tym na linii biznes–rząd, a także oceny skut-
ków prawa podatkowego z punktu widzenia
jakości konkurencji”.

Pisma i portale ekonomiczno-polityczne
swoje obawy i pytania o przyszłość gospodarki
polskiej wiążą też z zawirowaniami na pol-
skiej scenie politycznej i kondycją władzy.
W lipcu brytyjski tygodnik „The Economist”
w swej analizie stwierdził, że Donald Tusk za-
pisał się jako odnoszący największe sukcesy
premier Polski od upadku komunizmu. Przez
lata kryzysu Polska notowała niespotykany
w innych krajach nieprzerwany wzrost go-
spodarczy, unikając recesji. „The Economist”
konstatuje, że spowolnienie gospodarcze na-
ruszyło jednak wiarygodność polityka i pyta,
czy to koniec zielonej wyspy i premiera z PO. 

Również tygodnik „Die Zeit” zastanawia
się, „Czy polski rząd się rozpadnie?”. Zdaniem
tygodnika „z europejskiej perspektywy Tusk
stanowi gwarancję stabilności. Jest solidny, na-
stawiony przyjaźnie do Europy i Niemiec, za-
hartowany w sytuacjach kryzysowych i ro-
zumie się dobrze z Angelą Merkel. Perfekcyjny
partner. I takiego przyszłoby stracić”. „Die
Zeit” pisze, że na spadku popularności pre-
miera i na błędach popełnianych przez jego
ministrów może zyskać Jarosław Kaczyński,
oraz stwierdza: „Większość dobrze pamięta
krótkie rządy Kaczyńskiego: jego ostre ataki
przede wszystkim pod adresem Europy i Nie-
miec oraz przeciwko politycznym antagoni-
stom. Dlatego politycy innych partii mówią
częściowo oficjalnie, częściowo anonimowo,
że zwycięstwo Kaczyńskiego oznaczałoby ka-
tastrofę dla Polski oraz Europy”. �



Polska według Międzynarodowe-
go Funduszu Walutowego osiągnie
w przyszłym roku wskaźnik wzrostu
produktu krajowego brutto 2,4 proc.

Nie oznacza to jednak, że w następnych la-
tach będzie tylko lepiej. Otoczenie zewnętrz-
ne stanie się bardziej korzystne, ale w dalszym
ciągu wiele będzie zależało od nas samych.
Proste rezerwy rozwoju powoli się wyczerpują.
Tania i dobrze wykształcona siła robocza, co-
raz lepsza jej wydajność i organizacja pracy
już nie wystarczą, żeby mieć miejsce w czo-
łówce peletonu. Teraz trzeba włączyć do-
datkowy silnik.

Najważniejszym zadaniem dla Polski
jest innowacyjność. W nowej perspektywie fi-
nansowej Unii Europejskiej (2014–2020)
mamy na jej poprawę 7,6 mld euro. Przed-
siębiorcy podpowiadają, jak je wykorzystać.

Najważniejszym celem tego programu jest
stymulowanie nakładów prywatnych na ba-
dania i rozwój. Duży nacisk zostanie położony
na współpracę biznesu i nauki, a znaczna
część pieniędzy skierowana zostanie do kon-
sorcjów przedsiębiorstw i jednostek nauko-
wych. W centrum uwagi będą przedsiębior-
cy należący do sektora małych i średnich
przedsiębiorstw, prowadzących działalność
badawczo-rozwojową.

Krajowa Izba Gospodarcza
Zgadzamy się z przedstawioną w pro-

gramie diagnozą sektora przedsiębiorstw,
nauki i instytucji otoczenia biznesu, jak rów-
nież z wybranymi celami programu. Uwa-
żamy jednak, że proponowana alokacja

środków jest niekorzystna dla małych i śred-
nich firm. Zasadniczy strumień finansowy zo-
stanie skierowany na wspieranie badań na-
ukowych, rozwoju technologicznego i inno-
wacji. Na działania związane z podnoszeniem
konkurencyjności MŚP przewidziano mniej-
szą kwotę niż na pomoc techniczną.

Wcześniej promowane były tak istotne
działania, jak wspieranie przedsiębiorczości
poprzez ułatwianie gospodarczego wyko-
rzystywania nowych pomysłów oraz wspie-
ranie tworzenia firm, opracowywanie i wdra-
żanie modeli biznesowych dla MŚP. Przy alo-
kacji na poziomie 221 mln euro na przepro-
wadzenie tych działań zabraknie środków.

Niezwykle istotna jest pierwsza oś prio-
rytetowa – od pomysłu do rynku. Cieszy nas,
że środki będą przyznawane przedsiębior-
stwom (lub konsorcjom przedsiębiorstw).
Uważamy, że na wspomnianą oś powinna
być skierowana zasadnicza część finanso-
wania.

W ramach II osi priorytetowej uważamy
za zasadne skoncentrowanie pieniędzy na ba-
daniach stosowanych i pracach rozwojowych.
Autorzy słusznie zwracają uwagę na nad-
mierną koncentrację ośrodków naukowych na
inwestycje infrastrukturalne. W tej sytuacji pro-
ponujemy zwiększenie obostrzeń dotyczących
inwestowania w infrastrukturę.

W programie jest mowa o wsparciu in-
frastruktury tylko do zakupów niezbędnej apa-
ratury, sprzętu i wyposażenia laboratoriów.
Uważamy, że istniejące zapisy są zbyt słabą
przeszkodą w skierowaniu nadmiernych
środków na wydatki infrastrukturalne. Pro-

ponujemy wprowadzenie progów procento-
wych (10 proc.) nakładów na infrastrukturę
liczonych od wartości projektu.

Z punktu widzenia innowacyjnej gospo-
darki bardzo ważny jest cel związany ze zwięk-
szeniem prywatnych nakładów na B+R. Je-
den z priorytetów ma umożliwić finansowa-
nie projektów badawczych. Środki powinny
być kierowane do przedsiębiorstw, a nie tyl-
ko do konsorcjów przedsiębiorstw i jednostek
naukowych. Ponadto uważamy, że w ramach
tego priorytetu trzeba wygospodarować środ-
ki przeznaczone na finansowanie prac ma-
gisterskich, które mogą być wykorzystane
w gospodarce. Proponujemy wydzielenie
funduszu, który umożliwi instytucjom oto-
czenia biznesu kojarzenie przedsiębiorców
i studentów oraz finansowanie prac magi-
sterskich. Uważamy, że niewielkie dofinan-
sowanie wspomnianych prac wygeneruje
duże środki na badania przydatne dla go-
spodarki, a udział instytucji otoczenia biznesu
zagwarantuje ich właściwe zagospodarowa-
nie w sektorze przedsiębiorstw.

Konfederacja Lewiatan
Z badań małych i średnich przedsię-

biorstw przeprowadzonych przez Konfede-
rację Lewiatan wynika, że udało im się obro-
nić przed kryzysem. Zadecydowały o tym:
mocne nastawienie na utrzymanie się na ryn-
ku, jakość produktów i usług, otwarcie się na
rynki zagraniczne oraz ostrożne korzystanie
z kredytów.

Po pierwsze, przedsiębiorstwa w więk-
szym stopniu niż w ostatnich dwóch latach,
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Polska gospodarka
odbiła się od dna,
które nie było, co

prawda, tak głęboko jak 
w wielu innych krajach, ale i tak

czekaliśmy z niecierpliwością na mocne
oparcie się na twardym gruncie. Analitycy
podwyższają swoje prognozy wzrostu dla 

Unii Europejskiej, naszego regionu i całego świata

Dodatkowy
silnik



nastawiły się na utrzymanie się na rynku. Przy-
było firm, których właściciele za cel strate-
giczny uznawali zapewnienie pracy i docho-
dów sobie i rodzinie.

Nie jest niespodzianką, że osłabienie
gospodarcze najsilniej odczuwały firmy bu-
dowlane. Generalnie musiało to negatywnie
wpłynąć na popyt na usługi transportowe,
a także na handel.

Po drugie, MŚP nie zmieniły swoich mo-
deli biznesowych, swoich strategii konkuro-
wania na rynku. Od trzech lat dominująca
grupa firm wskazuje, że czynnikiem najważ-
niejszym dla budowania przez nie pozycji kon-
kurencyjnej jest jakość produktów i usług.
Osłabienie gospodarcze wzmocniło ten kie-
runek działań przedsiębiorstw. I, co ciekawe,
zmniejszył się odsetek firm, które opierają swój
model konkurowania na rynku na cenie
– z ponad 18 proc. w 2012 roku do 10,4 proc.
obecnie. Te wyniki badania wskazują, że w sek-
torze MŚP zaszły trwałe zmiany, pozwalają-
ce firmom myśleć nie tylko o skutecznym
konkurowaniu na rynku krajowym, ale także
o rynkach zagranicznych.

Po trzecie, czując „na własnej skórze” sła-
bość popytu na rynku krajowym, firmy zaczęły
bardziej otwierać się na rynki zewnętrzne, co
było i ciągle jest piętą achillesową sektora mi-
kro, małych i średnich przedsiębiorstw w Pol-
sce. Wzrósł odsetek firm, które rozpoczęły
w 2013 roku sprzedaż na eksport.

Zmiany u przedsiębiorców z sektora
MŚP są jeszcze głębsze. Absolutna większość,
i to niezależnie od wielkości firmy, uważa, że
porażki w biznesie są jego immanentną ce-
chą i uznają je za wyzwanie do szukania no-
wych pomysłów na biznes i metod zarzą-
dzania tym biznesem. Długo w Polsce porażka
w biznesie była uważana za nieodwracalną
katastrofę. Taka zmiana pozwala myśleć
o istotnym wzroście potencjału, tkwiącego
w samych przedsiębiorcach, co powinno
przekładać się na ich działalność.

Business Centre Club
W Senacie RP odbyło się wysłuchanie pu-

bliczne poświęcone projektowi ustawy o pe-
tycjach. Jest to regulacja prawna idąca w do-
brym kierunku z punktu widzenia jakości pra-
wa. Gwarantuje obywatelom bezpośredni
wpływ na sprawy publiczne. Ustawa wypeł-
nia istniejącą lukę prawną w wypełnianiu dys-
pozycji art. 63 Konstytucji RP. Oprócz Kon-
stytucji możliwość składania petycji przewi-
duje art. 221 Kodeksu postępowania admi-
nistracyjnego. Niestety w dalszej części prze-
pisy k.p.a. zakładają już tylko i wyłącznie moż-
liwość składania skarg i wniosków, pomija-
jąc petycję.

Wspomniany powyżej projekt ustawy
zasługuje na poparcie przedsiębiorców. Ma
za zadanie uszczegółowić kwestię składania
petycji, m.in. określić, kto może to robić oraz

w jaki sposób do takiej petycji powinien się
ustosunkować adresat.

Wśród podmiotów uprawnionych do
składania petycji są także organizacje pra-
codawców. Problemem pozostaje rozgrani-
czenie prawa do petycji od działań lobbin-
gowych. Nasze zastrzeżenia budzi zapis za-
warty w projekcie ograniczający prawa do pe-
tycji podmiotom prowadzącym zawodową
działalność lobbystyczną. Naszym zdaniem
jest on sprzeczny z zapisem art. 63 Konsty-
tucji RP.

Adresatami są organy władzy publicznej,
zarówno państwowej, jak i samorządu tery-
torialnego i zawodowego, bez względu na te-
rytorialny zasięg ich działania i charakter ich
funkcji oraz organizacje i instytucje spo-
łeczne, wykonujące zadania zlecone z zakre-
su administracji publicznej. Petycja może do-
tyczyć podjęcia inicjatywy ustawodawczej, np.
działania podjęte przez Izbę Gospodarczą
Właścicieli Punktów Aptecznych i Aptek do-
tyczące zmian w ustawie – Prawo farma-
ceutyczne. Przykład godny naśladowania
w interesie firm członkowskich BCC obecnych
na rynku aptecznym (w kontekście art. 94a
Prawa farmaceutycznego) i obowiązującego
zakazu reklamy aptek. Warto z niego sko-
rzystać, szczególnie po zorganizowanym
przez BCC okrągłym stole farmaceutów i ap-
tekarzy.

Opr. Rych
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Prawo pierwokupu nieruchomości
inwestycyjnej
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PRAWO

Zawarcie pomiędzy przedsiębiorcami
umowy sprzedaży nieruchomości 

inwestycyjnej nie w każdym przypadku
prowadzi do przeniesienie jej własności
na nabywcę. Może się bowiem zdarzyć,

że nieruchomość taka zostanie nabyta 
w drodze tzw. prawa pierwokupu 

przez gminę

Podstawa prawna
Prawo pierwokupu uregulowane zostało w art. 109 ustawy z dnia

21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity:
Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.). Jednocześnie organy
gminy korzystające z powyższego prawa zobowiązane są do stoso-
wania regulacji ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin-
nym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.).

Pierwokup
Istota prawa pierwokupu polega na tym, że podmiot uprawnio-

ny może uzyskać własność przedmiotu sprzedaży, pomimo że zawarta
już została umowa zbycia tego przedmiotu pomiędzy innymi pod-
miotami. W przypadku prawa pierwokupu nieruchomości skutecz-
ne zbycie tej nieruchomości następuje pod warunkiem, że gmina nie
skorzysta z prawa pierwokupu. Ponieważ prawo pierwokupu jest istot-
nym ograniczeniem swobody kontraktowej, przewidziane zostały ści-
śle określone przesłanki, których wystąpienie warunkuje możliwość
realizacji tego prawa. Ze względu na wyjątkowy charakter omawia-
nej instytucji poszczególne przesłanki warunkujące prawo pierwokupu
powinny być wykładane w sposób zawężający.

Przesłanki pierwokupu
Prawo pierwokupu może być stosowane wyłącznie do następu-

jących rodzajów nieruchomości: nieruchomości niezabudowane
nabyte wcześniej od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu tery-
torialnego, prawa użytkowania wieczystego każdej nieruchomości nie-
zabudowanej, nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości przeznaczonej na podstawie zapisów planu miej-
scowego lub właściwej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
do realizacji tego celu oraz nieruchomości wpisane do rejestru zabytków
lub prawo użytkowania wieczystego takich nieruchomości. W prak-
tyce przy ustalaniu ryzyka ewentualnego skorzystania przez gminę
z prawa pierwokupu, zwłaszcza gdy jedną ze stron umowy sprzedaży
nieruchomości jest deweloper, istotne znaczenie ma stwierdzenie, czy
sprzedawaną nieruchomość należy traktować jako zabudowaną czy
też nie. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 10 października 2000 r. (sygn.
V CKN 96/00) stwierdził, że celem dokonania tego ustalenia należy
odwołać się do 62 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, zgod-
nie z którym za nieruchomość zabudowaną uważa się nieruchomość,
na której zakończono budowę, tj. wybudowano budynek w stanie su-
rowym zamkniętym. Dlatego oceniając fakt zabudowania nieru-
chomości, należy odwoływać się wyłącznie do przepisów ustawy re-
gulującej prawo pierwokupu, tj. ustawy o gospodarce nieruchomo-

ściami. Bez znaczenia pozostają natomiast w tej kwestii regulacje in-
nych ustaw, w tym dotyczących procesu inwestycyjnego w budow-
nictwie.

Warto również pamiętać, że nie we wszystkich wymienionych wy-
żej sytuacjach gmina będzie mogła zrealizować prawo pierwokupu,
ponieważ ustawodawca zdecydował się w art. 109 ust. 3 wyłączyć pier-
wokup w niektórych przypadkach, m. in. w sytuacji wcześniejszej sprze-
daży nieruchomości na potrzeby budowy dróg krajowych, lotnisk użyt-
ku publicznego, budowli przeciwpowodziowych czy zbycia nieru-
chomości na rzecz osoby bliskiej.

Jednym z warunków dopuszczalności pierwokupu jest również
to, aby od momentu uzyskania przez organ wykonawczy gminy (wój-
ta, burmistrza, prezydenta miasta) do momentu złożenia przez ten
organ oświadczenia woli o skorzystaniu z prawa pierwokupu nie mi-
nął okres dłuższy niż miesiąc. Do przesłania odpowiednej informa-
cji o fakcie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości oraz treści tej
umowy zobligowany jest notariusz sporządzający powyższą umowę.
Gdyby jednak notariusz nie dopełnił tego obowiązku, a organ gmi-
ny uzyskałby powyższą wiedzę z innych źródeł (np. urzędu skarbo-
wego), to termin miesięczny liczony będzie od dnia faktycznego uzy-
skania informacji o treści umowy sprzedaży nieruchomości.

Warunki pierwokupu
Oceniając skutki skorzystania z prawa pierwokupu przez gmi-

nę, należy uznać, że dotyczą one przede wszystkim nabywcy nieru-
chomości, który pomimo zawarcia stosownej umowy przed nota-
riuszem nie uzyskuje prawa własności. Ustalone natomiast między
stronami pierwotnej umowy warunki sprzedaży nieruchomości
pozostają niezmienione. Zwrócił na to uwagę m.in. Sąd Najwyższy
w wyroku z dnia 4 lutego 2011 r. (sygn. III CSK 198/10), który orzekł,
że skutkiem złożenia oświadczenia woli o skorzystaniu z prawa pier-
wokupu jest zawarcie umowy pomiędzy sprzedającym a gminą toż-
samej co do poszczególnych warunków z umową pierwotną. Dotyczy
to m. in. podstawowego ustalenia zawartej umowy, jaką jest cena zby-
cia nieruchomości, bowiem w świetle art. 111 ustawy o gospodar-
ce nieruchomościami nabycie nieruchomości w omawianym trybie
następuje po cenie ustalonej wcześniej między stronami pierwotnej
umowy sprzedaży. Zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem sądo-
wym dotyczy to wszystkich elementów ustalonych wcześniej między
stronami, w tym terminów płatności, zasad przekazania dostępu do
nieruchomości itd.

Kazimierz Pawlik





Maciej Otrębski

Rozłam w rozwoju gospodarczym
starego kontynentu nastąpił, kiedy
jego zachodnia część wyraźnie
uciekła wschodniej. Były to lata roz-

biorów, wojen i komunizmu, które sprawiły,

że w 1989 roku PKB per capita wyniósł nad
Wisłą jedynie 35 proc. tego, co osiągano na
Zachodzie. Jak przypomina Piątkowski, po-
nowny pościg za państwami rozwiniętymi roz-
począł się dopiero po przemianach ustrojo-
wych. Od 1995 do 2012 roku wzrost PKB per
capita był nad Wisłą szybszy niż w większo-

ści innych państw. Polska została zaliczona
przez OECD i Bank Światowy do państw
o wysokim dochodzie.

„Wszystkie długoterminowe prognozy
wzrostu szacują, że nasz kraj będzie nadal roz-
wijać się szybciej niż państwa Europy Za-
chodniej i stan ten utrzyma się przynajmniej
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Wiek złoty i do roboty
Zdaniem Marcina Piątkowskiego, ekonomisty Banku Światowego, nadchodzi złoty
wiek dla Polski. W raporcie „Zapomnij o państwach BRIC, powitaj Nową Europę” 
nakreślił historię gospodarczą Polski, począwszy od XVI wieku. Według przywołanych
przez niego danych w 1500 roku produkt krajowy brutto per capita w naszym 
regionie stanowił średnio 62 proc. tego wskaźnika w największych gospodarkach 
Europy Zachodniej. Jeszcze lepsza sytuacja panowała w miastach. W Krakowie, 
Gdańsku, Lwowie i Warszawie robotnik budowlany zarabiał średnio 75 proc. pensji,
którą pracownik tego typu otrzymywał w Londynie
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do 2030 roku” – pisze Piątkowski. Dzięki temu
PKB per capita w Polsce ma sięgnąć 80 proc.
średniej państw starej Unii, co do tej pory nig-
dy nie miało miejsca.

Jego zdaniem w doganianiu Europy po-
może Polsce m.in. coraz lepsza infrastruktura
i poziom wykształcenia społeczeństwa, zdy-
wersyfikowana gospodarka, silne powiązania
z Niemcami i zdrowy sektor bankowy. Według
tego ekonomisty nie bez znaczenia są też czyn-
niki ludzkie – przebojowość młodej genera-
cji oraz zaradność osób starszych, które na-
uczyły się jej jeszcze za czasów komunizmu.
Żeby jednak nastał wiek złoty, trzeba wziąć
się do roboty. I to nie tylko na konkretnych sta-
nowiskach pracy (co robimy już coraz lepiej),
ale także na szczeblu zarządzania firmami
i państwem.

Oprócz wizji nowego złotego wieku au-
tor raportu przedstawia także argumenty ry-
sujące przyszłość Polski w znacznie bardziej
ponurych barwach. Martwić może przede
wszystkim sytuacja demograficzna, która
sprawi, że w ciągu następnych 20 lat liczba
osób w wieku roboczym spadnie o 20 proc.
Zdaniem Piątkowskiego receptą na to po-
winno być przyciąganie imigrantów, szcze-
gólnie z bliskiego kulturowo rejonu Europy
Wschodniej (Ukraina, Białoruś, Mołdawia)
oraz powrót do kraju Polaków rozsianych po
całym świecie.

Nie bez znaczenia jest także uwzględ-
nienie w modelach czynnika bezpieczeń-
stwa zewnętrznego i wewnętrznego, którego
na przestrzeni dziejów Polsce często brako-
wało. Niepokoić może także niski poziom
oszczędności i inwestycji (niższy od średniej

UE), niskie nakłady na badania i rozwój oraz
daleka pozycja w rankingu wolności gospo-
darczej.

Wielka przebudowa
Kierunki rozwoju gospodarki wyzna-

cza m.in. budżet państwa. Pierwsze czytanie
w Sejmie projektu budżetu na 2014 rok mamy
już za sobą. Wicepremier, minister finansów
Jacek Rostowski mówił, przedstawiając pro-
pozycje rządu, że projekt jest częścią wielkiej
przebudowy finansów publicznych. Zali-
czył do tego plany reformy Otwartych Fun-
duszy Emerytalnych oraz zmianę mechani-
zmów ostrożnościowych, chroniących fi-
nanse publiczne. – Ta przebudowa zapewni
bezpieczeństwo finansów i polskiej gospo-
darki nie tylko w dwóch kolejnych latach, kie-

dy Europa i świat będą wychodzić z kryzy-
su, ale także na dziesięciolecia – przekony-
wał. – Zapewni ona polskim finansom pu-
blicznym elastyczne i wiarygodne bezpie-
czeństwo.

Rostowski zaznaczył, że zapewni to re-
guła wydatkowa, a budżet na przyszły rok zo-
stał tak skonstruowany, aby był z nią spój-
ny. Wyjaśnił, że nowa reguła wydatkowa po-
zwoli na większe wydatki publiczne w sytu-
acji, kiedy gospodarka zwalnia, i oszczęd-
ności, gdy przyspiesza. Przekonywał, że
aby dobrze wykorzystać wynegocjowane
przez premiera ponad 440 mld zł środków
unijnych, budżet na 2014 rok musi być
częścią wielkiej przebudowy finansów pu-

blicznych. – Wykorzystamy niepowtarzalną
szansę rozwoju naszej ojczyzny w latach
2014–2020. Widoczne są już – powiedział wi-
cepremier – pewne oznaki poprawy, czę-
ściowo na skutek naszych działań, częścio-
wo na skutek początków ożywienia gospo-
darczego w strefie euro.

Dmuchanie na zimne 
Wszystko wskazuje na to, że najgorsze jest

już za nami i że kryzys, który trzymał w uści-
sku gospodarkę polską i europejską, powoli
odchodzi – powiedział w Sejmie Dariusz Ro-
sati (Platforma Obywatelska, przewodni-
czący sejmowej Komisji Finansów Publicz-
nych). Ocenił, że podstawą do konstruowa-
nia budżetu była optymistycznie ostrożna wi-
zja. – Wszystko wskazuje na to – powiedział

– że polska gospodarka, także w wyniku
przedstawionego projektu budżetu, powró-
ci do procesu konsolidacji fiskalnej, czyli sys-
tematycznego obniżania deficytu i poziomu
zadłużenia w stosunku do PKB. 

W jego ocenie, projekt budżetu oparty jest
na ostrożnych założeniach. Wskazał, że te-
goroczne doświadczenia pokazały zagroże-
nia płynące ze zbyt optymistycznego plano-
wania budżetowego. Jak przypomniał, rząd
planuje zmniejszenie deficytu budżetowego
z 51,6 mld zł do 47,7 mld zł. Drugie czytanie
projektu zaplanowano na 11 grudnia, a na 13
grudnia trzecie. 

Ruch do przodu
Wzrost gospodarczy w Polsce przyspie-

szy z 1,3 proc. w tym roku, do 2,4 proc. w przy-
szłym – przewiduje Międzynarodowy Fun-
dusz Walutowy. – Ożywienie gospodarcze po
kryzysie dalej ma miejsce, ale jest zbyt wol-
ne – mówił na konferencji prasowej w Wa-
szyngtonie główny ekonomista Międzyna-
rodowego Funduszu Walutowego Olivier
Blanchard.

We wrześniu bieżącego roku wskaźnik
PMI, obrazujący kondycję polskiego sekto-
ra przemysłowego, po raz trzeci z rzędu po-
kazał poprawę w tym sektorze – wynika z da-
nych HSBC. Zdaniem ekonomistów pozy-
tywną informacją jest fakt, że firmy zwiększały
zatrudnienie. Wskazują one na wzrost nowych
zamówień tak na rynku krajowym, jak i na eks-
port, co potwierdza, że spożycie indywidual-
ne zaczęło rosnąć w tempie wyższym niż
w pierwszej połowie roku, a także że inwestycje
powoli ruszają.

Mimo słabszych niż w Polsce poziomów
wskaźnika PMI u naszych głównych part-
nerów handlowych, eksporterzy także sy-
gnalizują wzrost zamówień. Malejące zapasy
wskazują, że sprzedaż rośnie szybciej niż
produkcja. Firmy kolejny miesiąc z rzędu
zwiększają aktywność zakupową. I oby tak
dalej. �
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Wykorzystamy niepowtarzalną szansę rozwoju
naszej ojczyzny w latach 2014–2020. Widoczne 
są już – powiedział wicepremier – pewne oznaki
poprawy, częściowo na skutek naszych działań,
częściowo na skutek początków ożywienia 
gospodarczego w strefie euro

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.03%

2,5%

2%

1,5%

1%

0,5%

0
Komisja OECD IMF EY     Handelsbanken     EBRD        Barclays       Rząd RP
Europejska

Prognozy ekonomiczne dla wzrostu PKB Polski w latach 2013–2014 2013
2014

1,1

2,2

0,9

2,2

1,2

2,2

1,5

2,8

1,3

2,7

1,2

2

1

2,8

1,5

2,5



Proponowane przez Ministerstwo
Finansów przepisy znajdują się
obecnie na etapie uzgodnień mię-
dzyresortowych. W dniu 15 lipca

2013 roku MSZ potwierdziło ich zgodność
z prawem Unii Europejskiej. Projektowane
przepisy muszą przejść całą drogę legisla-
cyjną oraz ze względu na vacatio legis do-
tyczące ustaw podatkowych (minimum

okres jednego miesiąca), muszą zostać
uchwalone najpóźniej z dniem 30 listopada
2013 roku. W związku z tym szansa na to,
aby omawiane przepisy weszły w życie
z dniem 1 stycznia 2014 roku maleje z każ-
dym dniem. Pomimo tego, Ministerstwo Fi-
nansów wydaje się zdeterminowane, aby
przepisy weszły w życie w pierwszym moż-
liwym terminie.

Zakres regulacji
Jak wyjaśnia Ministerstwo Finansów

w uzasadnieniu do projektu nowelizacji, re-
gulacja dotycząca zagranicznych spółek kon-
trolowanych ma na celu „zwalczanie nadużyć
podatkowych występujących w stosunkach
między podmiotami powiązanymi, polega-
jących na wykazywaniu dochodu generowa-
nego z działalności prowadzonej w danym
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Krytyczna analiza projektu
przepisów o opodatkowaniu
zagranicznych spółek 
kontrolowanych

Ministerstwo Finansów pracuje nad wprowadzeniem do polskiego prawodawstwa
opodatkowania tzw. zagranicznych spółek kontrolowanych. Tym samym, 
polscy udziałowcy spółek położonych w krajach o uprzywilejowanym 
opodatkowaniu będą musieli wykazać w Polsce dochody osiągnięte przez 
zagraniczny podmiot. Jeżeli nowelizacje przepisów ustaw o podatku dochodowym 
od osób fizycznych oraz o podatku dochodowym od osób prawnych zostaną 
przyjęte, nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2014 roku
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kraju, jako dochodu podmiotów podlegają-
cych jurysdykcji podatkowej państw stosują-
cych preferencyjne zasady opodatkowania.
Uznaje się również, że jest to jeden ze sku-
teczniejszych mechanizmów walki ze zjawi-
skiem unikania opodatkowania”.

Przepisy te dotyczą opodatkowania zy-
sków osiąganych przez zagraniczne spółki za-
leżne, tzw. spółki – córki, których udziałow-
cami są polscy rezydenci podatkowi, którzy
są poddani nieograniczonemu obowiązkowi
podatkowemu na terenie Polski od całości
swoich dochodów, niezależnie od źródła ich
osiągnięcia. W związku z tym, dochody
osiągane przez spółkę położoną w kraju lub
na terytorium, gdzie dane dochody są pod-
dane niższemu opodatkowaniu lub są zwol-
nione od opodatkowania, będą przypisane do
dochodów podmiotu krajowego i tutaj opo-
datkowane podatkiem dochodowym.

Definicja zagranicznej spółki 
kontrolowanej wymaga poprawek

W świetle projektowanych przepisów
ustawy o CIT, definicja zagranicznej spółki
kontrolowanej jest określona dwutorowo.
Z jednej strony będzie to zagraniczna spół-
ka, która posiada siedzibę lub zarząd na te-
rytorium lub w kraju wymienionym w roz-
porządzeniu, które określi listę krajów sto-
sujących w rozumieniu polskich przepisów
szkodliwą konkurencję w zakresie opodat-
kowania dochodów pochodzących od osób
prawnych. Z drugiej strony zaś, definicja ta
obejmie zagraniczną spółkę spełniającą łącz-
nie następujące warunki: podatnik (polski re-
zydent podatkowy) posiada w spółce zagra-
nicznej nieprzerwanie przez okres nie krótszy
niż 30 dni, bezpośrednio lub pośrednio, co
najmniej 25 proc. udziałów w kapitale lub
25 proc. praw głosu w organach kontrolnych
czy też stanowiących lub 25 proc. udziałów
związanych z prawem do uczestnictwa w zy-
skach. Przy tym, co najmniej 50 proc. przy-
chodów zagranicznej spółki osiągniętych
w roku podatkowym pochodzi z tytułu osią-
gania dochodów pasywnych, przez które
ustawodawca rozumie, zgodnie z projekto-
wanymi przepisami, dywidendy i inne przy-
chody z udziału w zyskach osób prawnych,
przychody ze zbycia udziałów (akcji), wie-
rzytelności, odsetki i pożytki od wszelkiego ro-
dzaju pożyczek, poręczenia i gwarancje, a tak-
że przychody z praw autorskich, praw wła-
sności przemysłowej – w tym z tytułu zbycia
tych praw, a także zbycia i realizacji praw
z instrumentów finansowych. Ponadto, co naj-
mniej jeden z przychodów o charakterze
pasywnym, uzyskiwanych przez zagraniczną
spółkę podlega w państwie jej siedziby lub za-
rządu opodatkowaniu według stawki niższej
o co najmniej 25 proc. od stawki podatku od
osób prawnych obowiązującego w Polsce, (za-
tem w odniesieniu do stawki podatku 19 proc.,
jeśli stawka opodatkowania jest niższa niż
14,25 proc.), zwolnieniu lub wyłączeniu z opo-

datkowania podatkiem dochodowym w tym
państwie, chyba, że przychody te podlegają
zwolnieniu od opodatkowania w państwie
podmiotu krajowego na podstawie przepisów
dyrektywy w sprawie wspólnego systemu
opodatkowania mającego zastosowanie do
spółek dominujących i spółek zależnych roż-
nych państw członkowskich. 

Już sama definicja zagranicznej spółki
kontrolowanej budzi wątpliwości. Po pierw-
sze, przepisy zakładają restrykcyjny próg
udziałowy w wysokości 25 proc. w kapitale,
w prawach głosu lub uczestnictwa w zyskach,
który tak faktycznie jest zbyt niski, aby sta-
nowić wystarczającą przesłankę do stwier-
dzenia, że dany udziałowiec posiada kontrolę
nad spółką zależną. Jak wskazała Rada Le-
gislacyjna w opinii z dnia 5 lipca 2013 roku,
przejawiać się to może w tym, że dany
udziałowiec może nie mieć wystarczających
uprawnień do wglądu w dokumentację księ-
gową spółki oraz do dostarczenia stosownej
dokumentacji na żądanie organów podat-
kowych lub kontroli skarbowej.

Polskim podatnikom stawia się 
niemożliwe do spełnienia warunki

Kolejną kontrowersyjną sprawą jest za-
łożenie, że zgodnie z prawem obowiązującym
w miejscu siedziby lub zarządu, przynajmniej

jeden z dochodów pasywnych osiąganych
przez zagraniczną spółkę kontrolowaną jest
opodatkowany stawką odpowiednio niższą od
stawki krajowej, zwolniony lub wyłączony od
opodatkowania. W tym zakresie wydaje się,
że to na polskiego podatnika zostanie nało-
żony obowiązek posiadania dość szerokiej
wiedzy w zakresie ustawodawstwa podatko-
wego obcego kraju lub terytorium.

Podstawę opodatkowania w tym wy-
padku będzie stanowił dochód zagranicznej
spółki kontrolowanej przypadający propor-
cjonalnie na okres, w którym podatnik pol-
ski posiadał udziały (akcje) w spółce zagra-
nicznej oraz w stosunku do wielkości tych
udziałów uprawniających do kontroli, po od-
liczeniu kwot dywidendy otrzymanej przez

polskiego podatnika od spółki zagranicznej
oraz kwot uzyskanych z odpłatnego zbycia
przez polskiego podatnika udziału w tej
spółce zagranicznej. Co ciekawe, z przepisów
tych wynika, że dywidendy oraz kwoty ze
sprzedaży udziałów podlegają odliczeniu
od dochodu zagranicznej spółki kontrolo-
wanej bez względu na to, czy zostaną opo-
datkowane w Polsce przez polskiego rezydenta
podatkowego.

Zgodnie z projektowanym art. 24a ust. 5
ustawy o CIT, dochodem ma być uzyskana
w roku podatkowym nadwyżka sumy przy-
chodów nad kosztami ich uzyskania, ustalo-
nymi zgodnie z przepisami ustawy, z wyłą-
czeniem zwolnień, ulg i odliczeń, bez wzglę-
du na rodzaj źródeł przychodów, ustalona na
dzień, w którym przypada ostatni dzień roku
podatkowego kontrolowanej spółki zagra-
nicznej. Ponadto, zgodnie z treścią projek-
towanego artykułu, dochód zagranicznej
spółki kontrolowanej nie podlega pomniej-
szeniu o straty poniesione w latach po-
przednich. Zatem dochód zagranicznej spół-
ki kontrolowanej będzie ustalany tak samo jak
dochód spółki podlegającej nieograniczone-
mu obowiązkowi podatkowemu w Polsce,
czyli stawką 19 proc. – jednak w przeciwień-
stwie do polskich rezydentów, zagraniczna
spółka kontrolowana zostanie pozbawiona

prawa do ulg, zwolnień, odliczeń oraz po-
mniejszania dochodu o stratę. Wydaje się, że
przepis ten narusza zasadę równości podat-
ników wobec prawa.

Fikcja ustawowa zamiast realnej
oceny dochodów

Dyskusyjny jest również ust. 7 projekto-
wanego art. 24a ustawy o CIT, zgodnie z któ-
rym w przypadku zagranicznej spółki kon-
trolowanej, mającej siedzibę lub zarząd na te-
rytorium lub w kraju wymienionym w roz-
porządzeniu (tzw. raj podatkowy), dla usta-
lenia udziału związanego z prawem do
uczestnictwa w zyskach zagranicznej spółki
kontrolowanej przyjmuje się, że podatnikowi
przysługiwały przez cały rok podatkowy
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Co ważne, opodatkowanie dochodu ujętego 
proporcjonalnie w stosunku do ilości udziałów 
i czasu ich posiadania będzie miało również 
zastosowanie do zagranicznych spółek 
kontrolowanych mających siedzibę lub zarząd na
terytorium państwa innego, niż państwo uznane za
stosujące szkodliwą konkurencję w zakresie 
opodatkowania, z którym Polska nie zawarła umowy
o unikaniu podwójnego opodatkowania albo innej
umowy, stanowiącej podstawę do uzyskania 
informacji podatkowych przez organy podatkowe
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wszystkie prawa do uczestnictwa w zyskach
tej spółki. Tym samym, nawet jeśli podatnik
w Polsce posiada 30 proc. udziałów w spół-
ce na Kajmanach przez okres trzech miesię-
cy, a spółka ta w roku podatkowym osiągnie
dochód w wysokości 2 mln zł, to i tak będzie
zmuszony do zapłacenia podatku od 2 mln
zł, chociaż proporcjonalnie do wielkości
udziałów i okresu ich posiadania jego udział
w dochodach wynosić będzie faktycznie 150
tys. zł (2 mln zł x 30 proc. x ¼ roku podat-
kowego = 150 tys. zł). Nakazanie podatni-
kowi, aby zapłacił podatek od dochodów, któ-
rych wcale nie osiągnął, wydaje się sprzecz-
ne z Konstytucją i jeśli omawiany przepis wej-
dzie w życie, zapewne będzie przedmiotem
wielu sporów sądowych.

Co ważne, opodatkowanie dochodu uję-
tego proporcjonalnie w stosunku do ilości
udziałów i czasu ich posiadania będzie mia-
ło również zastosowanie do zagranicznych
spółek kontrolowanych mających siedzibę lub
zarząd na terytorium państwa innego, niż
państwo uznane za stosujące szkodliwą kon-
kurencję w zakresie opodatkowania, z którym
Polska nie zawarła umowy o unikaniu po-
dwójnego opodatkowania albo innej umowy,
stanowiącej podstawę do uzyskania informacji
podatkowych przez organy podatkowe. Wów-
czas na żądanie organów podatkowych lub
kontroli skarbowej podatnik będzie zobo-
wiązany do przedstawienia zaświadczenia wy-
danego przez właściwe władze podatkowe
oraz innych dowodów mogących przyczynić
się do ustalenia warunków posiadanej kon-
troli nad spółką zależną. Projekt ten spotkał
się z krytyką Rady Legislacyjnej we wspo-
mnianej już opinii z dnia 5 lipca 2013 roku,
jako przerzucający ciężar dowodu na po-
datnika. Takie podejście ma uzasadnienie je-
dynie w sytuacji, gdy organy nie są w stanie
ustalić pewnych faktów we własnym zakre-
sie, wówczas to podatnik będzie właściwym
podmiotem do przedstawienia dowodów. Jed-
nak wspomniany przepis nie precyzuje kiedy
i w jakich okolicznościach to na podatniku bę-
dzie ciążył obowiązek udowodnienia da-
nych faktów, co da asumpt dla organów po-
datkowych i kontroli skarbowej do stosowa-
nia art. 24a ust. 8 ustawy o CIT bez wzglę-
du na to, czy organy same są w stanie usta-
lić dane fakty czy też nie.

Budząca poważne wątpliwości jest rów-
nież treść ust. 10 projektowanego art. 24a
ustawy o CIT. Zgodnie z jego postanowie-
niami, od podatku dochodowego obliczonego
według stawki 19 proc. odlicza się kwotę rów-
ną podatkowi dochodowemu zapłaconemu
przez zagraniczną spółkę kontrolowaną w pro-
porcji, w jakiej pozostaje dochód tej spółki
uwzględniony w podstawie opodatkowania
w stosunku do całego dochodu tej spółki.
Wszystko byłoby w porządku, gdyby nie
fakt, że do tego przepisu ma odpowiednie za-
stosowanie art. 22b ustawy, zgodnie z którym
zwolnienia i odliczenia mają zastosowanie

pod warunkiem istnienia podstawy prawnej
wynikającej z umowy w sprawie unikania po-
dwójnego opodatkowania lub innej ratyfiko-
wanej umowy międzynarodowej, której stro-
ną jest Rzeczpospolita Polska, do uzyskania
przez organ podatkowy informacji podatko-
wych od organu podatkowego innego niż
Rzeczpospolita Polska państwa, w którym po-
datnik ma swoją siedzibę lub w którym do-
chód został uzyskany. W rezultacie oznacza
to, iż dochód spółki położonej w kraju lub na
terytorium uznanym za tzw. raj podatkowy,
lub z którymi Rzeczpospolita Polska nie ma
podpisanej umowy o unikaniu podwójnego
opodatkowania, będą opodatkowane dwu-
krotnie – w kraju rezydencji zagranicznej spół-
ki kontrolowanej oraz w Polsce według staw-
ki 19 proc.

Nieprecyzyjne pojęcia w projekcie
ustawy będą źródłem dodatkowych
wątpliwości dla podatników

Kontrowersyjny jest również ust. 12
omawianego art. 24a ustawy o CIT, w myśl
którego na żądanie organu podatkowego lub
organu kontroli skarbowej podatnik jest zo-
bowiązany udostępnić w terminie 7 dni od
dnia otrzymania żądania prowadzone reje-
stry i ewidencje. Przepis ten nie precyzuje
o jakie rejestry i ewidencje chodzi – prowa-
dzone przez podatnika krajowego czy też po-
siadane przez zagraniczną spółkę kontrolo-
waną. W praktyce może to rodzić poważne
wątpliwości np. w momencie postępowania
podatkowego lub kontrolnego. Ponadto w przy-
padku niezastosowania się przez podatnika
do tego żądania, dochód zostanie ustalony
na podstawie oszacowania. Swoją drogą
ciekawe, jaką metodę oszacowania będą sto-
sować organy kontroli skarbowej lub podat-
kowe w przypadku spółek położonych w ra-
jach podatkowych np. na Malediwach czy
Kajmanach.

Przedmiotem wielu sporów sądowych, jak
już można przewidzieć, będzie sformułowa-
nie „rzeczywista działalność gospodarcza” uję-
te w ust. 15 projektowanego art. 24a ustawy
o CIT, jako wymóg niezbędny do zwolnienia
podatnika z obowiązku opodatkowania do-
chodów osiąganych przez zagraniczną spół-
kę kontrolowaną. Ciężar udowodnienia, że za-
graniczna spółka kontrolowana wykonuje
rzeczywistą działalność gospodarczą będzie
spoczywał na podatniku, który będzie chciał
skorzystać z dyspozycji tego przepisu. Ze
względu jednak fakt, że projektowane prze-
pisy nie określają definicji „rzeczywistej dzia-
łalności gospodarczej”, termin ten będzie ro-
dził wiele rozbieżności interpretacyjnych.
Wprawdzie w uzasadnieniu Ministerstwa
Finansów do projektowanej ustawy zostały
wskazane przesłanki do uznania wykonywa-
nej działalności za rzeczywistą, wypracowa-
ne na podstawie orzecznictwa TS UE oraz
Rezolucji Rady z dnia 8 czerwca 2010 roku
w sprawie koordynacji zasad dotyczących kon-

trolowanych przedsiębiorstw zagranicznych
i niedostatecznej kapitalizacji w Unii Euro-
pejskiej (m.in. spółka posiada lokal, wykwa-
lifikowany personel oraz wyposażenie, przy
czym istnieje współmierność między zakre-
sem działalności prowadzonej przez zagra-
niczną spółkę kontrolowaną a stopniem, w ja-
kim fizycznie spółka ta istnieje pod względem
lokalu, personelu i wyposażenia, spółka nie
tworzy struktury istniejącej w oderwaniu od
przyczyn ekonomicznych, a zawierane po-
rozumienia są zgodne z rzeczywistością go-
spodarczą, mają uzasadnienie gospodarcze
i nie są w sposób oczywisty sprzeczne z ogól-
nymi interesami gospodarczymi tej spółki), to
jednak przesłanki te nie mają rangi ustawo-
wej. Brak ustawowych przesłanek stworzy zu-
pełną dowolność interpretacyjną organów po-
datkowych i kontroli skarbowej w zakresie
uznawania zagranicznej spółki kontrolowa-
nej za prowadzącą rzeczywistą działalność. 

Trusty, fundacje prywatne i polisy
inwestycyjne jako rozwiązanie dla
podatników

W wypadku wejścia w życie przepisów od-
nośnie zagranicznych jednostek kontrolo-
wanych należy się spodziewać, że polscy po-
datnicy utrzymujący spółki za granicą, będą
musieli dokonać pewnych zmian w ich kon-
strukcji (i tylko w wypadku negatywnego sce-
nariusza, że nowe przepisy w ogóle będą się
nadawały do stosowania i nie zostaną za-
kwestionowane przez Trybunał Konstytu-
cyjny).

Należy w tym kontekście spodziewać
się, że dojdzie do powtórzenia pewnych roz-
wiązań, które rozpowszechniły się w innych
państwach, w których weszły w życie przepisy
tego typu. Pojawi się więc konieczność odej-
ścia od spółek bezpośrednio kontrolowanych
przez klientów na rzecz rozwiązań takich jak
trusty, fundacje prywatne czy polisy inwe-
stycyjne. Podniesie to koszta międzynarodowej
optymalizacji podatkowej, ale nie na tyle zna-
cząco, aby uniemożliwić korzystanie z niej
średnim przedsiębiorcom. Ponadto, rozwią-
zanie to zredukuje możliwość repatriacji ka-
pitału z optymalizacji podatkowej do Polski
i w tym sensie może przynieść skutki ma-
kroekonomiczne całkowicie odwrotne od
oczekiwań Ministra Finansów.

Robert Nogacki, Adriana Panas

GOSPODARKA

Radca Prawny Robert Nogacki jest
właścicielem Kancelarii Prawnej Skar-
biec, która specjalizuje się w komplek-
sowej obsłudze prawnej podmiotów
gospodarczych.



Coraz bardziej świadomi przedsię-
biorcy zdają sobie sprawę z faktu,
że wydatki ponoszone na energię
elektryczną nie są narzucone z góry

i można je zoptymalizować, stosując dwa roz-
wiązania. Jedno znane dotychczas – oszczę-
dzanie poprzez zmniejszenie zużycia energii
czynnej oraz drugie, dostępne od niedawna
– poprzez zmianę sprzedawcy. 

Jak wybrać takiego, który przyniesie re-
alne korzyści finansowe dla przedsiębiorstwa?
Przede wszystkim pilnie prześledzić oferowane
rozwiązania i innowacyjne narzędzia, po-
nieważ cena energii w dużej mierze zależy od
kosztów obsługi świadczonej przez sprze-
dawcę, a te mają znaczny wpływ na ostateczny
kształt ceny. Wszystkie podmioty mają nie-
dyskryminujący dostęp do energii oferowa-
nej przez wytwórców poprzez Towarową
Giełdę Energii, na której zaopatrują się w prąd.
Tu tylko w ciągu ostatniego roku hurtowe ceny
zanotowały spadek rzędu ponad 20 proc. Eks-
perci rynku przewidują, że ceny energii osią-
gnęły już ten poziom, w którym za chwilę na-
stąpi zwrot i ceny zaczną znowu rosnąć. To
jeden z powodów, dla którego właśnie teraz
warto rozważyć zmianę sprzedawcy i otrzy-
mać atrakcyjniejszą ofertę.

Bitwa na ceny?
Konkurencyjność rozpoczyna się do-

piero na poziomie tworzenia ofert. Batalia
o klienta toczy się szczególnie w segmencie
małych i średnich przedsiębiorstw, czyli w gru-
pie C odbiorców. Piotr Ostaszewski, prezes
Energii dla Firm, jednej z największych spół-
ek sprzedających energię, wyjaśnia – Walkę
o klienta wymusza istnienie podmiotów ta-
kich jak nasza spółka, które budzą w przed-
siębiorcach świadomość, że wydatki na ener-
gię można zoptymalizować. To największy bo-
dziec do wprowadzania zmian.

Energia dla Firm w swoim portfolio
klientów ma aż 1/3 wszystkich podmiotów,
które dotąd zmieniły sprzedawcę prądu. 

– Przedsiębiorcy stawiają przede wszyst-
kim na oszczędności. Oferując realne obni-
żenie kosztów ponoszonych na energię elek-
tryczną, w naszym przypadku nawet o 30 proc.,
musimy przede wszystkim zaproponować do-

brą, konkurencyjną cenę, ale też przeprowa-
dzić audyt energetyczny – wyjaśnia Osta-
szewski.

Często okazuje się, że przedsiębiorca uzy-
skuje największe oszczędności nie tylko na sa-
mej obniżce ceny, ale na przykład na zain-
stalowaniu kompensatorów mocy biernej.
Warto wiedzieć, że na rynku jest już regułą,
że nowy sprzedawca zapewni nam doradz-
two oraz załatwi za nas szereg formalności
związanych ze zmianą sprzedawcy prądu. 

Samorząd to też przedsiębiorstwo
Samorządy to także łakomy kąsek sprze-

dawców energii. Dobrze zarządzane działa-
ją jak prężne przedsiębiorstwa. Prowadzą
przemyślaną politykę finansową, która szu-
ka oszczędności i optymalizuje koszty. Zmniej-
szenia wydatków szukają także w zakupie
energii elektrycznej. Według danych Urzędu
Regulacji Energetyki w ramach organizowa-
nych przez samorządy przetargów na sprze-
daż prądu już około 1 tys. z 2,5 tys. jednostek
terytorialnych zmieniło sprzedawcę. Szuka-
ją rozumnie. 

Zgodnie z ustawą Prawo energetyczne,
samorządy muszą opracowywać projekty
założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, ener-
gię elektryczną i paliwa gazowe. Projekt taki
musi zawierać m.in. plany racjonalizacji

użytkowania energii elektrycznej. Duża część
samorządów dotąd nie posiada takich pro-
gramów. Tu znaczącą rolę może odegrać
nowy sprzedawca energii, po przeprowadzo-
nym audycie będzie w stanie pomóc w opra-
cowaniu planu racjonalizacji zużycia.

Nie czekając na wygaśnięcie dotych-
czasowych umów na dostawę energii, sa-
morządy zainteresowane optymalizacją za-
kupową znalazły sposób na osiągnięcie
niższego kosztu jednostkowego zakupu prą-
du. Przygotowując się do przyszłych prze-
targów, zaczęły tworzyć grupy zakupowe, po-
zwalające zawalczyć o lepszą cenę. Od
2012 roku można zaobserwować wzrost za-
interesowania tworzeniem takich grup. Ry-
nek także zaczął reagować na potrzebę.
Sprzedawcy coraz częściej oferują tego typu
usługi nie tylko dla samorządów. – Obecnie
mamy do czynienia z grupami, które w pro-
sty sposób poprzez efekt skali chcą zmniej-
szyć jednostkowy koszt zakupu. Jeszcze na
rynku nie widać grup, które chcą optymali-
zować cały portfel zakupowy poprzez opty-
malizację produktową, ale to kwestia czasu
i w takim przypadku ofertowanie będzie bar-
dziej rozbudowane, ale też może przynieść
więcej korzyści. Jesteśmy na to gotowi  – pro-
gnozuje Piotr Ostaszewski, prezes Energii dla
Firm. �

Polskie firmy oszczędzają na
zmianie sprzedawcy energii
Deregulacja rynku energetycznego powołała do życia nowe spółki sprzedające 
energię do podmiotów gospodarczych. Zmieniło to dotychczasowy rozkład sił 
energetycznych gigantów, zmuszając ich do zmiany swoich ofert, a przedsiębiorcy 
nauczyli się szukać tańszych rozwiązań
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Podkarpacki Park Naukowo-Tech-
nologiczny zlokalizowany jest zale-
dwie 15 km od Rzeszowa, w pobli-
żu Portu Lotniczego „Rzeszów-Ja-

sionka” oraz węzła komunikacyjnego, w skład
którego wchodzą: Autostrada A4, droga
krajowa nr 19, droga krajowa nr 9, droga eks-
presowa S19 „Via Baltica” oraz magistrala ko-
lejowa E-30.

Obecnie Rzeszowska Agencja Rozwoju
Regionalnego SA prowadzi projekt pn.:
„Rozbudowa Podkarpackiego Parku Na-
ukowo-Technologicznego (PPNT) – II etap”
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój
Polski Wschodniej 2007–2013, Priorytet I: No-
woczesna gospodarka, Działanie I.3 Wspie-
ranie innowacji, współfinansowanego z Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalne-
go i budżetu państwa. Projekt ten obejmuje
realizację następujących zadań: komplekso-
we uzbrojenie w infrastrukturę techniczną te-
renu o powierzchni około 48 ha w ramach
Strefy S1-3 oraz wybudowanie magistrali
wodno-kanalizacyjnej; wybudowanie kom-
pleksu Inkubatora Technologicznego wraz
z Centrum Obsługi PPNT; utworzenie 4 la-
boratoriów badawczo-rozwojowych (3 w ra-
mach Laboratorium Badawczego dla Poli-
techniki Rzeszowskiej oraz 1 w ramach La-
boratorium Biotechnologii dla Uniwersyte-
tu Rzeszowskiego).

Strefa S1-3
Strefa S1-3 jest częścią Podkarpackiego

Parku Naukowo-Technologicznego Aeropo-
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Podkarpackie 
centrum innowacji
Idea utworzenia Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego Aeropolis 
sięga 2003 roku. Sygnatariuszami porozumienia o jego utworzeniu byli: Samorząd 
Województwa Podkarpackiego, Powiat Rzeszowski, Gmina Miasto Rzeszów, 
Politechnika Rzeszowska oraz Uniwersytet Rzeszowski. W 2006 roku do 
porozumienia dołączyły Gminy Głogów Małopolski oraz Trzebownisko. Aeropolis 
jest obecnie jednym z najatrakcyjniejszych miejsc do inwestowania w południowo-
-wschodniej Polsce oraz jednym z najszybciej rozwijających się parków w kraju

GOSPODARKA

Inkubator Naukowo-Technologiczny

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

Strefa S1-3



lis. Obejmuje obszar o łącznej powierzchni
około 48 ha położony po południowej stro-
nie Portu Lotniczego „Rzeszów-Jasionka”
oraz powstałej w ramach I etapu tworzenia
Parku Strefy S1. Teren ten we wrześniu 2011
roku został w całości objęty Specjalną Stre-
fą Ekonomiczną Euro-Park Mielec. Strefa
S1-3 została kompleksowo uzbrojona w in-
frastrukturę techniczną: sieć elektroenerge-
tyczną, gazową, wodociągową, sieć kanalizacji
sanitarnej i deszczowej oraz drogę we-
wnętrzną. Dostawę wody i odbiór ścieków ze
strefy zapewnia magistrala wodno-kanaliza-
cyjna o długości około 7 km, łącząca tereny
inwestycyjne z siecią wodociągową i kanali-
zacyjną w Rzeszowie.

Tereny inwestycyjne Strefy S1-3 są już do-
stępne dla przedsiębiorców. Swoje inwesty-
cje mogą tu lokować przedsiębiorstwa m.in.
z branży lotniczej, informatycznej, elektro-
maszynowej, biotechnologicznej oraz che-
micznej. Do dyspozycji inwestorów jest 25
działek o powierzchni od 0,5 ha do 2,7 ha.

Inkubator Technologiczny
Kompleks Inkubatora Technologicznego

znajduje się w miejscowości Jasionka (gmi-
na Trzebownisko), na terenie Strefy S1, przy
drodze wojewódzkiej komunikującej dojazd
do autostrady A4, po północnej stronie Por-
tu Lotniczego „Rzeszów-Jasionka”. Teren, na
którym zlokalizowany został obiekt Inkuba-
tora Technologicznego, objęty jest Specjalną
Strefą Ekonomiczną Euro-Park Mielec. W ra-
mach projektu zaplanowano wybudowanie
kompleksu Inkubatora Technologicznego,
w tym: Obiektu Inkubatora Technologiczne-
go o łącznej powierzchni około 5300 mkw.,
w którym znajduje się 39 pokoi biurowych
o powierzchni 15–60 mkw. do wynajęcia
przedsiębiorcom, sala konferencyjna na oko-
ło 200 osób, dwie sale spotkań na 18 i 24 oso-
by oraz 12 hal produkcyjno-usługowych o po-
wierzchniach 100, 200 i 300 mkw; Hali nr I,
w której przewidziano 3 moduły produkcyj-
no-usługowe o powierzchni około 1000 mkw.
każdy; Hali nr II, w której zaplanowano 2 mo-
duły produkcyjno-usługowe o powierzchniach
około 500 i 800 mkw.

W Inkubatorze swoje firmy mogą loko-
wać przede wszystkim nowo zakładane
przedsiębiorstwa oraz te, które prowadzą już
działalność w Parku i planują ją dalej rozwi-
jać. Ponadto zakłada się dalszą pomoc dla
firm prowadzących działalność gospodarczą
w Preinkubatorze Akademickim PPNT.

Wynajem pomieszczeń w budynku In-
kubatora odbywa się na preferencyjnych

warunkach. Od podstawowych stawek czyn-
szowych przysługują następujące ulgi: 20 proc.
zniżki w pierwszym roku działalności, 15 proc.
w drugim roku oraz 10 proc. w trzecim
roku. Okres przebywania przedsiębiorców w
Inkubatorze Technologicznym wynosi mak-
symalnie 5 lat.

Laboratoria badawczo-rozwojowe
Badania prowadzone w Laboratorium

Badawczym dla Politechniki Rzeszowskiej
oraz Laboratorium Biotechnologii dla Uni-
wersytetu Rzeszowskiego będą dotyczyły
głównie przemysłu: lotniczego, samochodo-
wego, budowlanego, ochrony środowiska

oraz alternatywnych odnawialnych źródeł
energii.

Profil działania Laboratorium Badaw-
czego będzie ukierunkowany na organizację
i prowadzenie badań przemysłowych na po-
trzeby przedsiębiorstwa. Wyniki tych badań
będą miały wpływ na wypracowanie rozwią-
zań innowacyjnych nie tylko w skali kraju, ale
również w skali światowej. Oferta laborato-
rium będzie skierowana głównie do grupy ma-
łych i średnich przedsiębiorstw, które nie są
w stanie samodzielnie ponieść dużych wy-
datków związanych z wyposażeniem i utrzy-
maniem specjalistycznych laboratoriów.

Utworzenie Laboratorium Biotechnolo-
gii dla Uniwersytetu Rzeszowskiego przyczyni
się do: rozwoju badań przemysłowych w za-
kresie introdukcji roślin wykorzystywanych
w farmaceutyce i produkcji substytutów żyw-
ności, otrzymania substancji, mikroorgani-
zmów i roślin odpornych na szok cieplarniany
oraz ograniczenia stosowania nawozów
sztucznych i mineralnych; opracowania, a na-
stępnie wdrożenia innowacji natury bio-
technologicznej; doskonalenia metod oczysz-
czania odpadów komunalnych i przemysło-
wych oraz rekultywacji lub zapobiegania
powstawaniu terenów zdegradowanych. �
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Aktualnie obszar PPNT to około 166 ha podzielonych na 4 strefy:
• Strefa S1 zlokalizowana w miejscowościach Jasionka i Tajęcina 

(gmina Trzebownisko), zajmuje obszar około 70 ha;
• Strefa S1-3 o powierzchni około 48 ha, położona w miejscowościach Jasionka 

(gmina Trzebownisko) i Rudna Mała (gmina Głogów Małopolski);
• Strefa S2 o powierzchni około 48 ha, położona w miejscowościach Rogoźnica 

i Wola Cicha (gmina Głogów Małopolski);
• Strefa S3 – Preinkubator Akademicki PPNT o powierzchni około 1000 mkw.

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

Rzeszowska Agencja 
Rozwoju Regionalnego SA

tel. (+48 17) 86 76 200
www.rarr.rzeszow.pl

Centrum Obsługi 
Inwestora

tel. (+48 17) 85 20 611
www.coi.rzeszow.pl

Laboratorium Biotechnologii dla Uniwersytetu Rzeszowskiego

Laboratorium Badawcze dla Politechniki
Rzeszowskiej



Kto może dostać Certyfikat Wiarygod-
ności Biznesowej?

– Certyfikat Wiarygodności Biznesowej
to prestiżowe wyróżnienie nadawane od
czerwca 2010 roku przez Bisnode D&B Pol-
ska. Do grona uhonorowanych należą wy-
łącznie firmy o najwyższej ocenie stabilności.
Wyróżnieni certyfikatem to firmy o danych fi-
nansowych dających gwarancję wysokiego po-
ziomu rentowności, zdolności i płynności fi-
nansowej, których poziom zadłużenia oraz za-
rejestrowanych przeterminowanych płatno-
ści jest znikomy. Ocena wiarygodności i sta-
bilności firmy, przygotowywana przez anali-
tyków Bisnode D&B Polska, wystawiana
jest na podstawie analizy moralności płatni-
czej według programu IPM oraz analizy
wskaźników finansowych z ostatnich do-
stępnych sprawozdań finansowych firmy,
co potwierdza jej doskonałą kondycję finan-
sową, jak również wysoki stopień rentowno-
ści.

Jaki jest maksymalny akceptowany po-
ziom zadłużenia, którego posiadanie umoż-
liwia otrzymanie certyfikatu?

– Certyfikat przyznawany jest na rok. Wa-
runkiem uzyskania dokumentu jest brak ne-
gatywnych zgłoszeń z programu IPM co do
przeterminowanych faktur wobec badanego
podmiotu. Z racji tego, że nie jesteśmy BIG,
nie możemy podawać kwot, a jedynie śred-
ni termin płatności, w którym firma regulu-
je swoje zobowiązania finansowe. 

W dobie powszechnego stosowania od-
roczonych płatności problemem stają się
zatory płatnicze. Zjawisko jest szczególnie nie-
bezpieczne dla małych i średnich firm. Pro-
blem jest niebagatelny. Ogółem w Polsce
w 2012 roku zaledwie 24 proc. faktur płaco-
nych było w terminie. Tym samym blisko po-
łowa należności opłacanych jest z opóźnie-
niem powyżej 31 dni. W tym miejscu warto
podkreślić, że 12 proc. należności regulowa-
nych jest powyżej 90 dni. Tak wysoki odsetek
plasuje nasz kraj w ogonie Europy. Dane sta-
tystyczne pokazują, że niezależnie od wielkości
wszystkie firmy w Polsce w jednakowym
stopniu opóźniają swoje zobowiązania fi-
nansowe. Jednak faktem jest, że to małe pod-
mioty są najbardziej narażone na zatory
płatnicze, gdyż odpowiadają całym swoim
majątkiem. Dlatego też w przypadku kiedy
przedsiębiorca nie wypłaci na czas należno-
ści, początkuje falę, narażając swojego kon-
trahenta na ryzyko utraty płynności finanso-

wej. Ponadto należy zauważyć, że wszelkie
opłaty ponoszone z tytułu ZUS, wynagrodzeń
dla pracowników oraz innych świadczeń
muszą być ponoszone przez przedsiębiorą-
cę regularnie. W przypadku opóźnień winą
obarcza się przedsiębiorcę, a nie nierzetelnego
kontrahenta, który nie wywiązał się ze swo-
ich zobowiązań płatniczych.

W kontekście terminowości w regulowa-
niu swoich zobowiązań wobec kontrahentów
polscy przedsiębiorcy pod wieloma względami
zajmują jedno z ostatnich miejsc. Gorzej od
nas wypadają tylko Portugalczycy. Szczególnie
istotny jest fakt, że Polska wraz z Hiszpanią
i wspomnianą Portugalią zajmują niechlub-
ne trzy ostatnie pozycje z przeterminowaniem
faktur powyżej 120 dni. Oznacza to, że w na-
szym kraju, podobnie jak na Półwyspie Ibe-
ryjskim, na wpłatę swoich należności nie-
rzadko musimy czekać powyżej czterech
miesięcy.

Co daje przedsiębiorcy posiadanie ta-
kiego certyfikatu?

– Otrzymanie Certyfikatu Wiarygodno-
ści Biznesowej to zaszczytne wyróżnienie, któ-
re mogą zdobyć wyłącznie firmy spełniające
ściśle określone kryteria. Daje on gwarancję,
że jego właściciel jest wiarygodnym kontra-
hentem, z którym warto nawiązywać kontakty
handlowe. Wyróżnienie przyznawane przez
Bisnode D&B Polska jest honorowane na ca-

łym świecie i przyczynia się do zwiększenia
atrakcyjności rynkowej firmy. Certyfikat Wia-
rygodności Biznesowej jest doskonałym na-
rzędziem dla działów promocji i marketingu,
ponieważ pomaga w kreowaniu pozytywne-
go wizerunku na rynku. Ponadto stanowi gwa-
rancję rzetelności i wiarygodności certyfiko-
wanego przedsiębiorstwa, jak również wzbu-
dza zaufanie partnerów biznesowych, dzię-
ki czemu staje się niepodważalnym argu-
mentem w rozmowach prowadzonych z kon-
trahentami.

Certyfikat Wiarygodności Biznesowej
jest grawerowanym dyplomem. Na specjal-
ne życzenie może zostać przygotowany
w trzech językach obcych: rosyjskim, angiel-
skim, niemieckim. Dzięki temu przedsię-
biorca może poszczycić się swoją wiarygod-
nością również przed kontrahentami z za-
granicy. W 2012 roku w odpowiedzi na za-
potrzebowanie rynku Bisnode D&B Polska
przygotowało pakiet narzędzi do promocji fir-
my w Internecie. Razem z otrzymanym cer-
tyfikatem laureat może otrzymać logo certy-
fikatu potwierdzające jego wiarygodność,
z możliwością wykorzystania na materiałach
promocyjnych. Dodatkowo uzyskuje spe-
cjalny przycisk na własną stronę internetową.

Co się stanie z certyfikatem, jeśli firma
przestanie spełniać warunki jego otrzyma-
nia?

– Certyfikat nadawany jest na rok. Po
upływie tego terminu firma może deklarować,
że jest laureatem Certyfikatu Wiarygodności
Biznesowej, przy czym jeśli minął termin jego
ważności, a firma jest zainteresowana kon-
tynuacją, musi przedstawić aktualne dane fi-
nansowe. Wtedy ponownie są one weryfiko-
wane. Na tej podstawie jest podejmowana de-
cyzja o przydłużeniu certyfikatu.

Kiedy certyfikat zostaje firmie odebra-
ny?

– Certyfikat nadawany jest firmie na
konkretny rok. W przypadku kiedy firma prze-
staje spełniać warunki otrzymania certyfika-
tu, Bisnode D&B Polska nie przedłuża okre-
su certyfikacji, jednak dokumenty wydane
w latach poprzednich nie są laureatowi od-
bierane, z zastrzeżeniem, że firma zobowią-
zania jest do podawania, za jaki rok otrzymała
wyróżnienie.

Czy każda firma, która posiada certyfi-
kat, jest weryfikowana?

– Tak, przed nadaniem certyfikatu każda
firma weryfikowana jest pod kątem przy-
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Biznes potrzebuje gwarancji
Certyfikat Wiarygodności Biznesowej daje gwarancję, że jego właściciel 
jest wiarygodnym kontrahentem, z którym warto nawiązywać kontakty handlowe 
– mówi Tomasz Starzyk z Bisnode D&B Poland
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chodów, zysku, kondycji finansowej oraz
zgłoszonych zaległości płatniczych. 

Certyfikatem Wiarygodności Biznesowej
legitymuje się ponad 2500 firm. Czy tak duża
liczba certyfikowanych podmiotów od-
zwierciedla dobrą sytuację w sferze przed-
siębiorczości? Co gwarantuje przynależ-
ność do grona posiadaczy CWB?

– W polskim rejestrze REGON zareje-
strowanych jest blisko 3,9 mln firm. Oczy-
wiście nie oznacza to, że wszystkie są firma-
mi aktywnie działającymi, tzn. takimi, które
regularnie płacą podatki. Tych jest około
1,8 mln. Przy uwzględnieniu rzeczywistej
liczby przedsiębiorstw działających w Polsce
należy wziąć pod uwagę fakt, że w definicję
wpisywane są także jednoosobowe działal-
ności gospodarcze: lekarze, prawnicy, tak-
sówkarze czy agenci ubezpieczeniowi. Dla-
tego też przyjmuje się, z pewnym marginesem
błędu, że przedsiębiorstw prowadzonych
przez osoby, które są w stanie twórczo roz-
wijać swoją działalność i zatrudniać pra-
cowników, jest w Polsce około miliona.
W 2012 roku Certyfikatem Wiarygodności
Biznesowej zostało nagrodzonych blisko 800
przedsiębiorstw, które mogą mówić o bardzo
dobrej kondycji finansowej, a od początku
2013 roku – około 500. To niewiele, biorąc pod
uwagę rzeczywistą liczbę wszystkich działa-
jących firm w Polsce. Analizując dane fi-
nansowe przedsiębiorstw w ostatnich la-

tach, dochodzimy do wniosku, że większość
polskich firm odczuła skutki światowej rece-
sji. Prawdą jest, że w ostatnim roku znaczna
część poprawiła swoją sytuację finansową, co
odzwierciedla zwiększona liczba przyznanych
Certyfikatów Wiarygodności Biznesowej
w porównaniu z analogicznym okresem roku
ubiegłego. To jednak nie pozwala na hurra-
optymizm. Dlatego też nagrodzone przed-
siębiorstwa stanowią swego rodzaju koło za-
machowe polskiej gospodarki. Są podmio-
tami, które z całą pewnością można nazwać
rzetelnymi, stabilnymi i wiarygodnymi. Wio-
dą prym w polskim biznesie.

Co przekonuje firmy do tego, że warto
ubiegać się o certyfikat?

– Certyfikat Wiarygodności Biznesowej
jest wykorzystywany głównie przez strate-
giczne działy rozwoju przedsiębiorstwa, a tak-
że przez komórki marketingu, promocji czy
Public Relations. Tym pierwszym certyfikat
pomocny jest w uwiarygodnieniu kondycji fi-
nansowej i potwierdzeniu rzetelności, wiary-
godności oraz solidności. Pomaga w nego-
cjacjach z kontrahentami, wzbudza zaufa-
nie, jak również pozwala wygrywać konkur-
sy i przetargi. Działy marketingu i Public Re-
lations wykorzystują Certyfikat Wiarygodności
Biznesowej w procesie budowania pozytyw-
nego wizerunku firmy na rynku. Co więcej,
certyfikat pozwala na dodatkową reklamę
w Internecie, a tym samym stanowi doskonałą

okazję do zaprezentowania przedsiębior-
stwa na łamach prasy, a w efekcie ułatwia do-
tarcie do szerokiego grona odbiorców ko-
munikatu.

W jakiej mierze formalne poświadcze-
nie dobrej kondycji i płynności finansowej
firmy wpływa na jej konkurencyjność i umoc-
nienie rynkowej pozycji?

– Idea nadawania certyfikatu pojawiła się
w czasie, gdy w raportach handlowych przy-
gotowywanych przez analityków Bisnode
D&B Polska zaczęło przybywać firm z coraz
niższą oceną kondycji finansowej. Na rynku
narastającym problemem stały się zatory płat-
nicze i brak płynności, który zmniejsza po-
czucie bezpieczeństwa w nawiązywaniu
współpracy z firmami zewnętrznymi. Głośne
stały się przypadki ogłoszenia upadłości
przed duże i zaufane podmioty rynkowe. Po-
jawiła się potrzeba potwierdzenia przez
przedsiębiorstwa, że współpraca z nimi nie
grozi upadkiem firmy. Nadanie certyfikatu jest
poświadczeniem, że firma wykazuje wysoki
poziom płynności finansowej, a jej funkcjo-
nowanie na rynku nie jest zagrożone. W ten
sposób ułatwia zdobycie nowych i utrzyma-
nie dotychczasowych kontrahentów. Z dru-
giej strony, stanowi sygnał, że firma nim wy-
różniona jest zaufanym podmiotem do
współpracy.

Rozmawiał Piotr Danilczuk
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Zasoby RTBS-u w Rawie Mazo-
wieckiej stale się powiększają.
W 2011 roku oddano do użytku
48 mieszkań pod najem, w 2012

roku na zasadzie dewelopersko-tbsowskiej
oddano budynek z 13 mieszkaniami, zaś
w sierpniu 2013 roku firma rozpoczęła bu-
dowę budynku z 15 lokalami, które będą
użytkowane na zasadach najmu. – W li-
stopadzie planujemy budowę bloku z 52 lo-
kalami mieszkalnymi na terenie miasta
Biała Rawska oraz budynku w Rawie Ma-
zowieckiej. Realizacja tych zadań odbędzie
się w systemie „Zaprojektuj – Sfinansuj
– Wybuduj”. Jesteśmy już po przetargach.
Wykonawcą została firma budowlana z
Piotrkowa Trybunalskiego. Dotychczas, na
podstawie posiadanej koncepcji budowla-
nej, wyłoniliśmy przyszłych właścicieli i
najemców na wyżej wymienione obiekty, a
obecnie trwa proces podpisywania umów

partycypacyjnych – mówi Terasa Pietrzak,
prezes zarządu RTBS.

Lokale mieszkalne i mieszkalno-użytko-
we zarządzane przez spółkę na osiedlach wie-
lorodzinnych zostały już zrewitalizowane. Od
2 lat prowadzona jest rewitalizacja mieszkań,
które należą do wspólnot i zasobów miasta
Rawa Mazowiecka, a które rozproszone są
w różnych rejonach. W roku ubiegłym były to

trzy budynki, a obecnie prace prowadzone są
w trzech kolejnych – dodatkowo, łącznie ze
zmianą systemu opalania z węglowego na ga-
zowy. Proces rewitalizacyjny zostanie za-
kończony w 2014 roku. – Dzięki współpracy
z WFOŚiGW w Łodzi mamy środki na ten cel.
Są nimi pożyczki niskooprocentowane, w czę-
ści możliwe do umorzenia, oraz środki po-
chodzące z funduszy remontowych wspólnot
mieszkaniowych i z budżetu miasta. Nadal
prowadzimy obrót nieruchomościami wła-
snych zasobów wniesionych przez miasto
aportem do spółki – dodaje prezes.

Jak wynika z ilości wniosków wpływają-
cych do RTBS-u, popyt na mieszkania reali-
zowane przez spółkę jest bardzo duży i kolejne
nowe budynki nie zaspokoją w pełni potrzeb,
stąd firma wciąż poszukuje działek pod ko-
lejne inwestycje.

www.rtbs.info

Cel: zaspokojenie potrzeb
Rawskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego to jasna wizja rozwoju 
poparta rozsądnym zarządzaniem, analizą rynku i umiejętnością doboru 
partnerów biznesowych. Elementy te składają się na sukces spółki



Wiceminister Grażyna Henclew-
ska podkreśliła, że dostęp do
kontraktów związanych z eu-
ropejskimi programami ko-

smicznymi zapewni szybki wzrost innowa-

cyjności i konkurencyjności naszych firm po-
przez rozwój zaawansowanych technologii.
– Dzięki temu nasi przedsiębiorcy i na-
ukowcy mogą stać się ważnymi i rozpozna-
walnymi partnerami w europejskich pro-

gramach kosmicznych. Będą mieć także
możliwość pracy nad przełomowymi tech-
nologiami i dostęp do infrastruktury ESA
– dodała.

Eric Morel, dyrektor ds. przetargów
i prawa ESA, przypomniał, że przy eksplo-
racji i eksploatacji przestrzeni kosmicznej ko-
nieczna jest współpraca biznesu z nauką.
– Dlatego łączymy sferę badań i rozwoju
z przemysłem, czego wyrazem są podpisy-
wane dziś kontrakty – powiedział dyrektor
Morel.

24 października 2013 roku w MG umo-
wy z Europejską Agencją Kosmiczną (ESA)
w ramach procedury „Polish Industry In-
centive Scheme” podpisały: Adaptronika,
Astronika, Instytut Odlewnictwa, ITTI,
PikTime, Sener oraz Uniwersytet Warmiń-
sko-Mazurski. Kolejny konkurs obędzie się
na początku 2014 roku.

Oprócz konkursów skierowanych wy-
łącznie do polskich podmiotów, w ramach tzw.
Polish Industry Incentive Scheme, nasze
przedsiębiorstwa i jednostki naukowo-ba-
dawcze mogą uczestniczyć w przetargach
w programach obowiązkowych ESA a także
w programach opcjonalnych, do których
Polska przystąpiła podczas Rady Ministerialnej
w Neapolu w listopadzie 2012 roku. �
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Innowacyjne polskie 
projekty w światowym
przemyśle kosmicznym
Wstąpiliśmy do Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA), by mieć swój udział 
w rozbudowie przemysłu wysokich technologii i innowacji. Zawarte dziś kontrakty 
z polskimi podmiotami to ogromny sukces naszych przedsiębiorców i naukowców
oraz szansa na rozwój gospodarki opartej na wiedzy – powiedziała wiceminister 
gospodarki Grażyna Henclewska podczas uroczystego podpisania pierwszych umów 
z ESA, które odbyło się 24 października 2013 roku w Ministerstwie Gospodarki

POLSKI PRZEMYSŁ KOSMICZNY

ESA realizuje dwa rodzaje programów:

- Programy obowiązkowe – do udziału w których zobowiązane są wszystkie państwa członkowskie. Programy te są finan-
sowane ze składek członkowskich (których wielkość jest proporcjonalna do dochodu narodowego poszczególnych krajów). Obej-
mują m.in. badania przestrzeni kosmicznej oraz budowę i wykorzystanie sprzętu służącego takim badaniom, a także programy
naukowe m.in. z zakresu fizyki systemu słonecznego i astronomii, oraz programy edukacyjne.
- Programy opcjonalne – finansowane są tylko przez państwa w nich uczestniczące. Udział poszczególnych krajów jest usta-
lany w drodze negocjacji odrębnie dla każdego programu. Ich zakres jest szeroki. Zalicza się tu między innymi budowę europej-
skiej rakiety nośnej, loty załogowe, eksplorację robotyczną i programy służące użytkowym zastosowaniom technik kosmicznych
(m.in. w telekomunikacji, obserwacji Ziemi czy nawigacji), a ostatnio także Space Situational Awareness (SSA).

Całkowity budżet Agencji na 2013 rok wyniósł 4,282 mld euro.

Pierwszy polski satelita BRITE – PL Fot. CENTRUM BADAŃ KOSMICZNYCH PAN
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Sektor kosmiczny to jedna z najno-
wocześniejszych i najbardziej za-
awansowanych technologicznie ga-
łęzi przemysłu. Według raportu ame-

rykańskiej Space Foundation, w 2012 roku
globalne przychody tej branży przekroczyły
300 mld dol.

Dziś trudno sobie wyobrazić nasze życie
bez wielu aplikacji opartych właśnie o ko-
smiczne technologie i techniki satelitarne.
Znajdują one zastosowanie m.in. we wszyst-
kich rodzajach transportu, gospodarce prze-
strzennej, monitorowaniu i zarządzaniu śro-
dowiskiem, energii, rolnictwie, rybołówstwie,
ubezpieczeniach i bankowości, obronności,
bezpieczeństwie i zarządzaniu kryzysowym.

Najważniejszą instytucją na naszym kon-
tynencie, która zajmuje się badaniem i wy-
korzystaniem przestrzeni kosmicznej jest Eu-
ropejska Agencja Kosmiczna (European
Space Agency, ESA). Polska dołączyła do tej
organizacji w listopadzie 2012 roku i już czer-
piemy profity z członkostwa. Dzięki przy-
stąpieniu do ESA, polskie przedsiębiorstwa
zdobyły bowiem nieograniczony dostęp do
kontraktów związanych z unijnym programem
kosmicznym oraz programów ESA. Zapew-
ni to szybki wzrost innowacyjności i konku-
rencyjności naszych firm poprzez rozwój
i wdrażanie zaawansowanych technologii.

24 października 2013 roku zostały pod-
pisane pierwsze kontrakty polskich pod-

miotów z ESA. To przede wszystkim ogrom-
ny sukces naszych przedsiębiorców i na-
ukowców oraz szansa na rozwój gospodar-
ki opartej na wiedzy. Beneficjentami konkursu
jest ponad 30 projektów. Wartość kontraktów
to ponad 6 mln euro. Dofinansowane zo-
staną m.in. nowoczesne projekty z dziedzi-
ny informatyki, mechaniki, robotyki czy
aplikacji satelitarnych.

Pamiętajmy także, że nasz kraj w ciągu
ostatnich 20–30 lat wykształcił własny sek-
tor kosmiczny, na który składa się kilka
ośrodków naukowych, kilkanaście grup ba-
dawczych w szkołach wyższych oraz kilka-
dziesiąt małych i średnich przedsiębiorstw.
To duży potencjał, a przynależność do ESA
na pewno pozwoli go rozwijać. Wiele naszych
firm, głównie z sektora lotniczego i obron-
nego, ale też technologii informacyjnych, te-
lekomunikacji i elektroniki, ma już do-
świadczenie i potrzebną wiedzę do działal-
ności w branży kosmicznej. Przystąpienie Pol-
ski do ESA umożliwia tym przedsiębiorcom
udział w programach Agencji czy korzysta-
nie z jej infrastruktury.

Warto także przypomnieć, że ESA kładzie
ogromny nacisk na współpracę nauki i prze-
mysłu. Jest to także cel naszej polityki inno-
wacyjności, aby zachęcać biznes i sektor
B+R do wspólnego działania.

Podstawową zasadą polityki przemy-
słowej ESA jest zlecanie zadań, o ile to tylko

możliwe, przemysłowi europejskiemu oraz
takie rozdzielanie kontraktów, aby do przed-
siębiorstw danego państwa trafiały kon-
trakty o wartości zbliżonej do ich wkładu do
budżetu ESA. Członkostwo w Agencji daje
nam większe możliwości współpracy w ra-
mach partnerstw – czyli konsorcjów – i umów
bilateralnych. W Polsce rośnie zapotrzebo-
wanie na produkty i usługi wykorzystujące
techniki satelitarne, co jest również magne-
sem dla inwestycji zagranicznych w tym ob-
szarze. Jednocześnie same zasady polityki
przemysłowej ESA wymuszają takie inwe-
stycje.

ESA została utworzona na mocy Kon-
wencji podpisanej w Paryżu 30 maja 1975
roku. ESA jest organizacją międzyrządową,
powołaną dla realizacji wspólnego, euro-
pejskiego programu badania i wykorzysta-
nia przestrzeni kosmicznej. Do jej zadań na-
leży również wspieranie rozwoju nowocze-
snego i konkurencyjnego przemysłu w kra-
jach członkowskich. W skład ESA wchodzi
obecnie 20 krajów członkowskich: Austria,
Belgia, Czechy, Dania, Finlandia, Francja,
Grecja, Hiszpania, Irlandia, Luksemburg, Ni-
derlandy, Niemcy, Norwegia, Polska Portu-
galia, Rumunia, Szwajcaria, Szwecja, Wiel-
ka Brytania oraz Włochy. Na podstawie
osobnej umowy w pracach ESA, na prawach
członka stowarzyszonego, uczestniczy Ka-
nada. �

Polska w Europejskiej 
Agencji Kosmicznej
Wypowiedź wiceminister gospodarki Grażyny Henclewskiej

Wiceminister gospodarki Grażyna Henclewska i dyrektor ds. przetargów i prawa ESA Eric Morel podczas uroczystego podpisania
pierwszych umów z ESA, które odbyło się 24 października 2013 roku



Wobszarze wykorzystania pro-
duktów najnowszych satelitów
oraz rozwijania metodyki wy-
korzystywania informacji sa-

telitarnej wśród zagranicznych instytucji Za-
kład Teledetekcji prowadzi aktywną współ-
pracę z najważniejszymi przedstawicielami
sektora kosmicznego na świecie, m.in.: z Jo-
int Research Centre (JRC) nad tematyką pro-
gnozy plonów różnych upraw dla całej Eu-
ropy, z ARC – NIAES Tsukuba, Japonia oraz
Institute for Soil, Climate and Water, Preto-
ria, RPA – w zakresie monitorowania zmian
środowiska geograficznego oraz monitoro-
wania upraw i oceny produkcji rolnej oraz
z EADS ASTRIUM, EEA CORINE Land
Cover Programme, a także Chińską Akade-
mią Geodezji i Kartografii w Pekinie w zakresie
zmian użytkowania powierzchni ziemi.

IGiK, jako członek Europejskiego Cen-
trum Doskonałości, wraz z Uniwersytetem w
Leicester bierze czynny udział w międzyna-
rodowych projektach o charakterze eduka-
cyjnym/szkoleniowym, takich jak Program
GIONET, umożliwiający realizację 3-letnich
projektów badawczych prowadzących do
uzyskania stopnia doktora, jak również pro-
gram Erasmus-Mundus wraz z uczelniami
z Holandii, Wielkiej Brytanii, Szwecji i Uni-
wersytetem Warszawskim, w ramach które-
go studenci uzyskują stopień magistra. IGiK
aktywnie wspomaga przedstawicieli admini-
stracji państwowej oraz inne zainteresowane
organy i instytucje w wykorzystaniu technik
satelitarnych w ich codziennej pracy po-
przez działalność doradczą oraz szkolenia.

Metody zastosowania danych sateli-
tarnych, opracowanych przez IGiK, w róż-
nych dziedzinach nauki i przemysłu cieszą
się coraz większym zainteresowaniem. Dane
dotyczące wielkości plonów oraz redukcji
plonów w skutek zjawisk niekorzystnych, ta-
kich jak susza, od wielu lat wykorzystuje
Główny Urząd Statystyczny. Informacje
o wymarzaniu upraw ozimych i związanych
z tym stratach wykorzystywane są przez jed-
ną z największych firm ubezpieczeniowych
w Polsce.

Obecnie Instytut pracuje nad urucho-
mieniem serwisu dla przedstawicieli sektora
rolniczego, który dostarczałby informacji
dotyczących kondycji upraw oraz zagrożenia
suszą (termin nawodnień) przez cały okres
wegetacji z częstotliwością codzienną. In-
formacje te mogłyby być dostarczane na

kilka tygodni wcześniej niż informacje uzy-
skane na podstawie danych meteorologicz-
nych. Instytut prowadzi także stałą progno-
zę – z dużą dokładnością, już na 2 miesiące
przed zbiorami, dostarcza informacji o wa-
runkach przezimowania oraz o warunkach
glebowych przy starcie roślin, o wypadach
i wymokach na polach.

W 2014 roku Instytut Geodezji i Karto-
grafii w ramach programu realizowanego
z Europejską Agencją Kosmiczną rozpocz-
nie budowę serwisu dostarczającego aktual-
ne informacje o stanie rozwoju roślin ener-

getycznych i wielkości szacowanej biomasy
z prognozowaniem plonów. Informacje będą
dostarczane rolnikom i firmom produkującym
energię, jak również jednostkom admini-
stracji państwowej. W ramach serwisu udo-
stępniane będą: mapy obszarów upraw roślin
energetycznych, mapy obszarów potencjal-
nych dla upraw roślin energetycznych, mapy
prezentujące warunki wzrostu: stopień uwil-
gotnienia gleby, wielkość biomasy, prognozy
plonów.

www.igik.edu.pl
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Wiedza i doświadczenie
POLSKI PRZEMYSŁ KOSMICZNY

Instytut Geodezji i Kartografii w wyniku udziału w licznych projektach organiza-
cji i funduszy międzynarodowych (UNDP/FAO, UNEP), jak również w projektach Unii
Europejskiej – Programy Ramowe, Europejskiej Agencji Kosmicznej, Europejskiej
Agencji Środowiska, a także dzięki funduszom krajowym, zgromadził ogromną
wiedzę oraz cenne doświadczenie, jak również opracował własną metodykę wyko-
rzystania danych satelitarnych w następujących dziedzinach:
- rolnictwo: prognozowanie plonów, szacowanie biomasy, wykrywanie i moni-
torowanie susz, rozpoznawanie upraw, szacowanie kondycji roślin, wymarzanie
upraw ozimych – szacowanie szkód;
- bioenergia: monitorowanie plantacji roślin energetycznych (tempa wzrostu roślin,
kondycji roślin, warunków roślinno-glebowych, szacowanie biomasy), określanie po-
tencjału obszaru do uprawy roślin bioenergetycznych;
- zagrożenia naturalne: powodzie oraz lokalne podtopienia (określanie powierzchni
obszaru zalanego – areał oraz użytkowanie terenu, szacowanie strat), pożary (sza-
cowanie zagrożenia wystąpienia pożaru, określenie miejsca wybuchu pożaru, anali-
zy zasięgów oraz szacowanie intensywności pożaru, określanie szybkości
odradzania się szaty roślinnej po pożarach, ocena), osuwiska;
- klasyfikacja typów pokrycia terenu oraz zmian czasowych;
- klasyfikacja upraw rolniczych oraz obszarów zurbanizowanych – określenie zmian
- badania obszarów bagiennych (Natura 2000): bilans energetyczny i wodny,
obieg węgla pomiędzy powierzchnią a atmosferą, szacowanie biomasy, zmiany
uwilgotnienia gleby.

Zakład Teledetekcji Instytutu Geodezji i Kartografii (IGiK) od 1976 roku 
prowadzi badania nad zastosowaniem technik satelitarnych dla 
środowiska – zarówno dla określenia jego aktualnego stanu, jak i zachodzących zmian

IGiK aktywnie wspomaga przedstawicieli 
administracji państwowej oraz inne zainteresowane
organy i instytucje w wykorzystaniu technik
satelitarnych w ich codziennej pracy





Jak daleko przemysłowi lotniczemu,
który prężnie rozwija się na Podkarpaciu, do
przemysłu kosmicznego? Czy również w tym
sektorze mamy szansę znaleźć dla siebie ni-
szę i zapracować na intratne kontrakty?

– Przemysł lotniczy jest kołem zama-
chowym podkarpackiej gospodarki i stawia
nas w pierwszej lidze pod względem inno-
wacyjności, dlatego to właśnie on jest głów-
nym kierunkiem rozwoju regionu – inteli-
gentną specjalizacją. Najlepiej świadczą o tym
liczby: w 2003 roku w Rzeszowie powstało
Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców
Przemysłu Lotniczego „Dolina Lotnicza”,
skupiając wówczas zaledwie 18 firm, które
zatrudniały 9 tys. osób i miały sprzedaż na
poziomie 0,2 mld dol. Dziesięć lat później
te dane przedstawiają się następująco: po-
nad sto firm z branży lotniczej, 23 tys.
miejsc pracy, sprzedaż na poziomie 1,5 mld
dol. i 90-proc. udział w produkcji polskiego
przemysłu lotniczego. To ogromny potencjał,
który ciągle się rozwija. W najbliższym cza-
sie w branży powstanie kilka tysięcy nowych
miejsc pracy. Wiemy też, że duże zagranicz-
ne koncerny sektora kosmicznego są zainte-
resowane inwestowaniem na Podkarpaciu,
gdyż sektor ten opiera się w głównej mierze
o przemysł lotniczy. Jest to duża szansa dla
przedsiębiorstw zrzeszonych w stowarzy-
szeniu „Dolina Lotnicza”, w większości zlo-
kalizowanych na Podkarpaciu.

Polski przemysł kosmiczny kształtuje się
od ponad dwudziestu lat w oparciu o małe
i średnie przedsiębiorstwa wspierane przez kil-
kadziesiąt ośrodków badawczych. Niedawne
przystąpienie Polski do Europejskiej Agencji
Kosmicznej wymusi włączenie się dużych
przedsiębiorstw w proces rozwoju polskiego
sektora kosmicznego. Europejskie potęgi
przemysłu kosmicznego realizują programy
w większym lub mniejszym zakresie od lat 50.
ubiegłego stulecia. Teraz Polska – jako pań-
stwo członkowskie Unii Europejskiej i Euro-
pejskiej Agencji Kosmicznej – będzie miała
swój wkład w tę dziedzinę, z czasem coraz
większy.

Co oznacza dla polskiej gospodarki i roz-
woju technologii w krajowych warunkach
przynależność do Europejskiej Agencji Ko-
smicznej ESA, do której Polska przystąpiła
w 2012 roku jako 20. kraj członkowski?

– Przystąpienie Polski do Europejskiej
Agencji Kosmicznej było konieczne, gdyż ESA
jest najbardziej rozwiniętą technologicznie or-
ganizacją Europy i bez szybkiej integracji z nią
Polska zostałaby pominięta w procesie de-
cyzyjnym i wyłączona z rozwijania wysokich
technologii dostępnych w Europie, które
konkurują w wymiarze naukowym i gospo-
darczym w skali globalnej. Dzięki temu
zwiększył się dostęp polskich placówek na-
ukowo-badawczych i przedsiębiorstw do

kontraktów związanych z europejskim pro-
gramem kosmicznym. Do tej pory część
składki unijnej odprowadzanej przez Polskę
była wykorzystywana na finansowanie pro-
gramów kosmicznych, w których nie uczest-
niczyliśmy. Obecnie nie tylko możemy, ale
wręcz musimy się w nie włączyć.

Polityka Europejskiej Agencji Kosmicz-
nej opiera się na zasadzie zwrotu geogra-
ficznego. Oznacza to, że około 90 proc.
składki wraca do danego kraju w postaci kon-
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Kosmos coraz bliżej biznesu
Tematy kosmosu są odległe nie tylko w dosłownym, lecz także przenośnym znaczeniu
tego słowa, jednak nie musi tak być, bo przemysł kosmiczny to konkretna, dochodowa
gałąź gospodarki – uważa poseł Jan Bury, przewodniczący Klubu Parlamentarnego 
Polskiego Stronnictwa Ludowego, przewodniczący Rady Programowej Forum 
Innowacji i wiceprzewodniczący Parlamentarnej Grupy ds. Przestrzeni Kosmicznej

POLSKI PRZEMYSŁ KOSMICZNY

Unia Europejska planuje wydać w latach 2014–2020
na działalność kosmiczną ponad 15 mld euro.
Pieniądze te zostaną przeznaczone przede wszystkim
na realizację trzech potężnych programów 
– Galileo, Copernicus oraz Horizon 2020



traktów dla przemysłu i nauki, pozostała część
jest wykorzystywana na funkcjonowanie ESA
i inwestycje w jej infrastrukturę.

Po przystąpieniu Polski do Europejskiej
Agencji Kosmicznej podjęto próbę zdefi-
niowania potencjału podmiotów naukowych
i przemysłowych, które mogłyby działać na
rzecz polskiego sektora kosmicznego. W cią-
gu kilku miesięcy Polska Agencja Rozwoju
Przedsiębiorczości zidentyfikowała ponad
100 firm, które posiadają kompetencje do
współpracy przy realizacji projektów ESA.
Świadczy to o szybkiej i znaczącej mobiliza-
cji polskich środowisk biznesowych do udzia-
łu w programach ESA. W styczniu 2013 roku
w systemie rejestracji podmiotów Europejskiej
Agencji Kosmicznej EMITS znajdowało się
36 przedsiębiorstw, a już w czerwcu liczba firm
wzrosła do 80 i przewyższa liczbę przedsię-
biorstw z części krajów, które mają wiodącą
pozycję w Europie w zakresie sektora ko-
smicznego. Rozdrobnienie polskich pod-
miotów jest korzystne, gdyż może ułatwić im
zajęcie różnych nisz, wyspecjalizowanie się
w wąskich zakresach działalności kosmicznej.
Z drugiej jednak strony proces przyznawania
kontraktów w ESA jest sterowany, więc
wszystkie te podmioty wymagają koordyna-
cji, jednolitego wsparcia i jednej instytucji do
prowadzenia rozmów z ESA.

Czy już teraz mamy podstawy, by zabrać
głos w merytorycznej debacie o przyszłości
przemysłu kosmicznego, i osiągnięcia, któ-
re mogą nam pomóc zaistnieć na forum mię-
dzynarodowym?

– Polska polityka kosmiczna jest kształ-
towana w odniesieniu do europejskiej polityki
przestrzeni kosmicznej. Chcemy, by polskie
przedsiębiorstwa i instytucje uczestniczyły we
wspólnych inicjatywach wykorzystania ko-
smosu. W połowie 2012 roku został przyję-
ty, opracowany na zlecenie Ministerstwa
Gospodarki, „Program działań na rzecz roz-
woju technologii kosmicznych i wykorzysta-
nia systemów satelitarnych w Polsce”, którego
zadaniem jest ukierunkowanie rozwoju pol-
skiego sektora kosmicznego do roku 2020. Za-
kłada on przede wszystkim zwiększenie
udziału w programach i projektach ko-
smicznych realizowanych przez Unię Euro-
pejską i Europejską Agencję Kosmiczną.
W tym kontekście należy zdać sobie również
sprawę z potencjału istniejącego na rynku pol-
skim. Badania i ewaluacje przeprowadzane
na zlecenie Ministerstwa Gospodarki oraz
PARP na przestrzeni lat 2011–2012 wykaza-
ły, że tylko w sferze biznesowej w kraju dzia-
ła ponad 150 podmiotów, które mogą brać
udział w budowie polskiego sektora ko-
smicznego. Wśród zdefiniowanych przed-
siębiorstw znajdują się zarówno liderzy opra-
cowujący konkretną technologię, sprzedają-
cy ją z sukcesem na rynku międzynarodowym,
jak i mikroprzedsiębiorstwa, które dyna-
micznie zdobywają kontrakty ESA lub pod-
wykonawstwa dużych europejskich koncernów

kosmicznych i budują pozycje liderów w ni-
szowych branżach. Wiele z tych podmiotów
ma szanse na trwałe umiejscowienie się w kon-
kretnych dziedzinach i szybki rozwój współ-
pracy międzynarodowej w tym zakresie.

Jakie programy kosmiczne realizowane
przez państwa członkowskie ESA najszerzej
otwierają furtkę krajowym przedsiębior-
com? W jakich obszarach związanych z prze-
mysłem kosmicznym mamy szansę zostać za-
uważeni i zapewnić miejsca pracy?

– Unia Europejska planuje wydać w la-
tach 2014–2020 na działalność kosmiczną po-
nad 15 mld euro. Pieniądze te zostaną prze-
znaczone przede wszystkim na realizację
trzech potężnych programów – Galileo, Co-
pernicus oraz Horizon 2020. Wstępnie za-
kładamy, że szacunkowy udział Polski w tych
przedsięwzięciach wyniesie prawie 500 mln
euro. Wydatki te są przewidziane w budżecie
państwa. Równocześnie liczymy na to, że kra-
jowy sektor kosmiczny efektywnie będzie
odzyskiwał wnoszone przez Polskę składki na
te cele.

Jednym z priorytetów Europejskiej Agen-
cji Kosmicznej jest wspieranie rozwoju no-
woczesnego i innowacyjnego przemysłu ko-
smicznego w państwach członkowskich. ESA
realizuje również programy służące użytko-
wym zastosowaniom technik kosmicznych,
m.in. w obszarze telekomunikacji, obserwa-
cji Ziemi czy nawigacji, które mają najwięk-
szy potencjał rynkowy. Żeby sprostać tym wy-
zwaniom, musimy z jednej strony zapewnić
współpracę i sprawne funkcjonowanie wszyst-
kich instytucji związanych z sektorem kosmicz-
nym, czyli – innymi słowy – musi powstać
sprawna struktura organizacyjna koordynują-
ca polską działalność kosmiczną, oparta prze-
de wszystkim o Ministerstwo Gospodarki
i PARP; z drugiej strony musimy już teraz za-
troszczyć się o to, aby kierunki kształcenia były
w Polsce dostosowane do potrzeb rynku ko-
smicznego.

Jakie aspekty związane z funkcjonowa-
niem i przyszłością sektora kosmicznego
w Polsce, będące przedmiotem dyskusji
podczas tegorocznego Forum Innowacji
w Rzeszowie, uważa pan za kluczowe z punk-
tu widzenia przemysłu, nauki, władz cen-
tralnych i samorządowych, aby jak najlepiej
wykorzystać potencjał przemysłu i właściwie
pokierować jego rozwojem?

– W tym roku forum odbyło się już po raz
czwarty i z roku na rok przyciąga ono coraz
więcej uczestników. Wzięło w nim udział po-
nad 600 gości z 12 krajów świata, a także wi-
cepremier, ministrowie, prezesi największych
firm. Oczywiście najsilniej było reprezento-
wane środowisko związane z kosmonautyką
i lotnictwem.

W tym roku dopatrywaliśmy się w te-
matyce forum szczególnego znaczenia. Uzna-
liśmy, że będzie to doskonały moment, aby
w jednym miejscu – na Politechnice Rze-
szowskiej, która jest bardzo mocno związa-

na z lotnictwem, spotkali się przedstawicie-
le świata nauki i przedsiębiorcy zainteresowani
przemysłem kosmicznym. Ośrodki naukowe
prowadzą badania, pracują nad nowymi
produktami i technologiami, którymi chcą
później zainteresować mniejsze i większe
przedsiębiorstwa. Forum Innowacji to miej-
sce, gdzie mogą wypromować swoje produkty.

Tak się już przyjęło, że oprócz dyskusji pa-
nelowych i kuluarowych problematyka po-
ruszana na forum zaczyna żyć w mediach, do-
ciera do ludzi, którzy na co dzień nie styka-
ją się z tego typu zagadnieniami. Szczegól-
nie mocno było to odczuwane podczas te-
gorocznego forum – tematy kosmosu są
odległe nie tylko w dosłownym, lecz także
przenośnym znaczeniu tego słowa, my zaś po-
kazaliśmy, że nie musi tak być, bo przemysł
kosmiczny to konkretna, dochodowa gałąź go-
spodarki.

W czasie tegorocznego Forum Innowa-
cji omawiane były kwestie związane z wej-
ściem Polski do ESA i z polską strategią kos-
miczną. Najważniejszym wnioskiem, jaki się
nasunął, jest konieczność powołania naro-
dowej agencji kosmicznej, która będzie ko-
ordynować całość działań związanych z pol-
skim przemysłem kosmicznym. To jest zadanie
dla władz państwowych i muszę powiedzieć,
że już mamy konkretne rezultaty w tym za-
kresie – w Zespole Parlamentarnym ds.
Przestrzeni Kosmicznej bardzo intensywnie
pracujemy nad projektem ustawy o utwo-
rzeniu Polskiej Agencji Kosmicznej. Mogę
zdradzić, iż projekt jest w zasadzie skończo-
ny, przedyskutowany z ekspertami i czeka je-
dynie na akceptację członków zespołu. Spo-
dziewam się, że jeszcze w tym miesiącu lub
na początku przyszłego zostanie wniesiony do
laski marszałkowskiej jako wspólna inicjaty-
wa Zespołu Parlamentarnego.

Innym ważnym tematem omawianym na
forum były programy satelitarne i ich rola
w praktyce – w zarządzaniu terytorialnym, biz-
nesie, bezpieczeństwie. Polskie placówki ba-
dawcze i duża część przedsiębiorstw pracu-
ją nad technikami satelitarnymi i mają w tej
dziedzinie spore osiągnięcia. Tak samo pol-
ski przemysł zbrojeniowy odegra dużą rolę
w budowaniu polskiego przemysłu ko-
smicznego. Jest on bowiem ściśle powiąza-
ny z tą dziedziną. Szacuje się, że około 70 proc.
programów wojskowych związanych jest
z technikami kosmicznymi, przede wszystkim
satelitarnymi. Ciekawostką wśród tematów fo-
rum była medycyna kosmiczna jako sektor nie-
odległej przyszłości. Rozwój technik kos-
micznych w Polsce uzależniony jest oczywi-
ście od kierunków kształcenia i ich dostoso-
wania do potrzeb rynku pracy. Myśląc po-
ważnie o przyszłości polskiego przemysłu kos-
micznego, już dziś trzeba budować jego sil-
ne podstawy, wykorzystując potencjał, jaki tkwi
w młodych, zdolnych ludziach.

Rozmawiała Magdalena Szczygielska
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Na jaki grunt trafiają w Polsce opraco-
wywane przez zespół specjalistów Astri
technologie kosmiczne i satelitarne?

Agata Jóźwicka: Początki działalności
Astri Polska były bardzo trudne, ponieważ pol-
ski rynek nie był w pełni przygotowany na
technologie kosmiczne. Jednak sytuacja ule-
ga znacznej poprawie. Odkąd Polska przy-
stąpiła do Europejskiej Agencji Kosmicznej
(ESA – European Space Agency – przyp.
red.), całe nasze środowisko stało się bardzo
aktywne i coraz więcej jednostek chce się włą-
czyć w obszar technologii kosmicznych. Do-
datkowo klienci zaczęli być świadomi, że tech-
nologie te często wspomagają nas tu, na Zie-
mi i pozwalają realizować dotychczasowe za-
dania szybciej, wydajniej lub bezpieczniej.

Marie Catherine Palau: W zakresie ba-
dawczym i prototypowania podsystemów sa-
telitarnych klienci, tacy jak ESA, Astrium i Na-
rodowe Centrum Badań i Rozwoju, są bar-
dzo doświadczeni w nowych technologiach.
Z kolei jeśli chodzi o rynek usług wykorzy-
stujących technologie satelitarne, to nasze pro-
dukty i technologie adresowane są przede
wszystkim do jednostek związanych z bez-
pieczeństwem, jak również z transmisją da-
nych. W dużej mierze są to miasta i regiony
oraz administracja centralna: Ministerstwo
Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Obro-

ny Narodowej, Ministerstwo Spraw We-
wnętrznych.

Na czym polega i jakie daje wyniki
współpraca Astri Polska z europejskim kon-
cernem Astrium i Centrum Badań Kos-
micznych PAN oraz innymi partnerami, któ-
rzy wnoszą wiedzę i doświadczenie branżo-
we do innowacyjnych rozwiązań kosmicz-
nych?

MCP: W Astri mamy dwa działy. Pierw-
szy zajmuje się badaniem nowych techno-
logii oraz systemami i podsystemami, któ-
re mają być umieszczone na platformach sa-
telitarnych. Tutaj głównie koncentrujemy się
na elektronice i optoelektronice i ściśle
współpracujemy zarówno z Astrium, jak
i CBK PAN. Kolejny to dział aplikacji i usług,
którego głównym zadaniem jest zarządza-
nie działalnością dedykowaną bezpieczeń-
stwu i zastosowaniom militarnym.

AJ: Mamy niezwykłe szczęście, posia-
dając tak doświadczonych „rodziców”, któ-
rzy wspierają nas swym doświadczeniem, wie-
dzą i niekiedy infrastrukturą. Jesteśmy sto-
sunkowo młodą firmą i nie bylibyśmy w sta-
nie być tak ambitni bez ich wsparcia.

Jakie są dotychczasowe efekty realizo-
wanych przez Astri Polska projektów z ob-
szaru B+R i wdrożeń, które znajdują za-
stosowanie w przemyśle kosmicznym?

MCP: Rozwój systemów i podsystemów
pokładowych to bardzo długi proces. Na
chwilę obecną nasze własne technologie
osiągnęły tak zwany TRL poziomu czwar-
tego. W praktyce oznacza to, że demon-
stracja w locie może być wykonana w prze-
ciągu 2 lat.

AJ: Natomiast z sukcesem dostarczamy
polskim klientom innowacyjne usługi wy-
korzystujące zobrazowania satelitarne i łącz-
ność satelitarną, jak również systemy map
cyfrowych wspomagające zarządzanie mia-
stem. Kolejne produkty z zakresu bezpie-
czeństwa i nawigacji satelitarnej są regular-
nie testowane i demonstrowane polskim
użytkownikom. 

Jak widzą państwo przyszłość tej wciąż
dość niszowej gałęzi gospodarki w Polsce,
biorąc pod uwagę potencjał rynku kos-
micznego i możliwości, jakie otwiera człon-
kostwo Polski w ESA?

MCP: To jest przede wszystkim kwestia
woli, czy polskie władze zdecydują się zain-
westować w branżę kosmiczną. Jeśli tak, to
dzięki wyjątkowym inżynierom i naukowcom
Polska rozwinie przemysł kosmiczny. Jeśli nie,
to pozostanie jedynie mało znaczącym kra-
jem członkowskim ESA.

AJ: Ze strony przemysłu i świata nauki
chęć jest silna. My staramy się jak najbar-
dziej wspierać polskie władze – jednym z ta-
kich działań jest utworzenie Związku Pra-
codawców Sektora Kosmicznego. Ale praw-
dą jest, że wciąż wszyscy w przemyśle i sek-
torze B+R musimy się uczyć, aby być kon-
kurencyjnymi na rynku europejskim. Rów-
nież potrzebujemy olbrzymiego wsparcia
od polskich władz, które reprezentują nas
w ESA i jako jedyne mają prawo do nego-
cjowania i obrony polskich interesów. Nie-
zbędne jest utworzenie Polskiej Agencji
Kosmicznej, która łączyłaby ludzi z poli-
tycznymi talentami i techniczną wiedzą.
Bez takiej struktury nie będziemy w stanie
w pełni wykorzystać naszego członkostwa
w ESA.

Rozmawiała Magdalena Szczygielska

www.astripolska.pl

Kosmos przyszłością 
gospodarki
O opracowywanych technologiach kosmicznych i satelitarnych, współpracy 
z europejskim koncernem Astrium oraz Centrum Badań Kosmicznych PAN, 
a także o przyszłości branży kosmicznej w Polsce rozmawiamy z Agatą Jóźwicką 
oraz Marie Catherine Palau z Astri Polska Sp. z o.o.
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Jak rząd rozumie jakość w odniesieniu
do krajowej gospodarki i swoją rolę w jej kre-
owaniu oraz upowszechnianiu?

– Podejmując różne inicjatywy, szcze-
gólnie w zakresie legislacji, staramy się pro-
mować uczciwość, przedsiębiorczość i wol-
ność gospodarczą. Konstruujemy prawo tak,
aby wyeliminować z rynku nieuczciwych
kontrahentów i zwiększyć bezpieczeństwo ob-
rotu gospodarczego.

Pragnę przypomnieć, że od 1 stycznia
2013 roku obowiązują przepisy Ustawy

z dnia 16 listopada 2012 roku o redukcji nie-
których obciążeń administracyjnych w go-
spodarce. Nowe regulacje będą wsparciem
przede wszystkim dla małych i średnich firm,
które nie otrzymują na czas zapłaty od
swoich kontrahentów. Celem ustawy jest też
ograniczenie zatorów płatniczych, zbęd-
nych obowiązków informacyjnych i zwięk-
szenie przejrzystości funkcjonowania ad-
ministracji.

Jakie instrumenty wsparcia dedykowa-
ne przedsiębiorcom najbardziej przyczy-

niają się do wzmacniania marki polskiej go-
spodarki?

– Mówiąc o wzmacnianiu marki naszej
gospodarki, nie sposób nie wspomnieć, że
wszystkie działania promocyjne są realizo-
wane z wykorzystaniem programu „Marki
Polskiej Gospodarki”. Promujemy w ten
sposób polskie produkty i przedsiębiorców na
rynku międzynarodowym, budując tym sa-
mym silną pozycję krajowych marek za gra-
nicą. Planujemy, by program „Marki Polskiej
Gospodarki” był wdrażany w kolejnej

Powinniśmy dążyć 
do doskonałości
O umacnianiu marki polskiej gospodarki, jej największych atutach, a także 
doskonaleniu praktyk w administracji za pomocą dostępnych narzędzi projakościowych
rozmawiamy z wicepremierem, ministrem gospodarki Januszem Piechocińskim
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perspektywie finansowej w ramach pomocy
z funduszy strukturalnych UE.

1 kwietnia 2013 roku Ministerstwo Go-
spodarki rozpoczęło kampanię promującą
polską gospodarkę w kraju oraz poza jego gra-
nicami. Jej celem jest poprawa wizerunku na-
szego kraju wśród partnerów międzynaro-
dowych, większy dostęp do informacji o Pol-
sce i warunkach prowadzenia działalności
eksportowej oraz wzrost inwestycji naszych
przedsiębiorców na rynkach zagranicznych.

Wytypowaliśmy 15 kluczowych grup
produktowych, m.in.: meble, wyroby jubiler-
sko-bursztynnicze, okna i drzwi, usługi
IT/ICT, jachty, budownictwo, kosmetyki czy
żywność. Dla każdej branży została opraco-
wana koncepcja programu promocji na 3 ko-
lejne lata. W ramach projektu, którego budżet
wynosi 340 mln zł, resort przeznaczy 160 mln
zł dla polskich firm na dofinansowanie ich
działań promocyjnych na rynkach zagra-
nicznych. Przedsiębiorstwa mogą wniosko-
wać o zwrot nawet do 75 proc. poniesionych
kosztów.

Co jest największym atutem polskiej go-
spodarki w budowaniu przewagi konku-
rencyjnej w skali międzynarodowej?

– W opublikowanej przez Bloomberg te-
gorocznej edycji rankingu krajów, w których
najlepiej prowadzić działalność biznesową,
Polska awansowała o dwie pozycje i znaleź-
liśmy się na 20. miejscu. Wyprzedziliśmy wie-
le państw zachodnich, a jeżeli chodzi o kra-
je naszego regionu, to pierwsze po Polsce
– jednak dopiero na 31. miejscu – pojawiają
się Węgry. Analitycy w tym rankingu ocenili
161 krajów w sześciu kategoriach uwzględ-
niających m.in.: koszt rozpoczęcia działal-
ności, koszty pracy i materiałów czy koszty
transportu. Pod uwagę brane były również ta-
kie czynniki, jak poziom integracji gospo-
darczej, poziom konsumpcji, inflacja czy
standardy księgowości.

Z kolei w światowym rankingu wolności
gospodarczej Index of Economic Freedom
2013, przygotowanym przez Heritage Foun-
dation i Wall Street Journal, Polska zajęła 57.
miejsce. W porównaniu z poprzednim noto-
waniem indeksu Polska poszła w górę o 7 po-
zycji. W ocenie twórców raportu największą
zaletą naszego kraju jest swoboda handlu
– pod tym względem zajmujemy 11. pozycję
na świecie.

Natomiast według Banku Światowego
Polska jest liderem postępów w ułatwianiu
prowadzenia biznesu. Jak wynika z raportu
„Doing Business 2013”, żaden inny kraj na
świecie nie dokonał w ostatnim roku takich
postępów jak Polska. Autorzy tego dokumentu
stwierdzili ponadto, że nasz kraj znacznie uła-
twił formalności przy rejestrowaniu własno-
ści, uprościł przepisy podatkowe i regulują-
ce zawieranie i egzekwowanie umów oraz
przepisy upadłościowe. W raporcie ocenio-
no 185 krajów na całym świecie i uznano, że
Polska w tak silnej konkurencji wypadła naj-

lepiej. Podkreślono, że głównym motywem
skłaniającym do dokonywania zmian w przy-
padku krajów Europy Wschodniej pozosta-
je chęć dorównania bardziej ustabilizowanym
członkom Unii Europejskiej.

Jak systemy zarządzania jakością spraw-
dzają się jako instrument poprawy wydaj-
ności i efektywności działań biznesowych?

– W Ministerstwie Gospodarki wdroży-
liśmy 3 systemy, które tworzą Zintegrowany
System Zarządzania. Składa się na to nie tyl-
ko system oparty o normę ISO 9001 doty-
czący zarządzania jakością i System Prze-
ciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym,
ale również System Zarządzania Bezpie-
czeństwem Informacji zgodny z normą ISO
27001.

W Ministerstwie Gospodarki wszyscy pra-
cownicy są zaangażowani w utrzymywanie
i doskonalenie Zintegrowanego Systemu
Zarządzania, tj. dostosowywanie się do wy-
magań norm ISO 9001, ISO 27001 i SPZK,
począwszy od referenta sprawy, aż po przed-
stawicieli najwyższego szczebla zarządzania.
System zarządzania jakością pomaga zop-
tymalizować strukturę zatrudnienia, zwiększyć
efektywność pracy oraz spełnić oczekiwania
obywateli i partnerów instytucjonalnych.

Moim zdaniem, działania związane z za-
rządzaniem jakością powinny być prowa-
dzone w sposób systemowy. Oznacza to, iż
nie można zarządzać jakością w oderwaniu
od innych aspektów organizacji, takich jak za-

rządzanie zasobami ludzkimi, finansami czy
realizacją usług.

Czy krajowy biznes jest dobrym wzorem
dla administracji publicznej w zakresie sto-
sowania nowoczesnych metod zarządzania,
a w efekcie doskonalenia praktyk? Jak roz-
wiązania sprawdzone na gruncie przedsię-
biorczości, jak choćby Zintegrowany System
Zarządzania wdrożony również w Mini-
sterstwie Gospodarki, przyjmują się w sfe-
rze administracji i w jakim stopniu wpływają
na jakość pracy?

– Administracja publiczna powinna się-
gać po narzędzia, które umożliwiają jej re-
alizację zadań nałożonych przez odpowied-
nie przepisy. Bardzo pomocne w tym jest
wdrożenie systemu zarządzania jakością,
w tym systemów zarządzania środowiskiem,
bezpieczeństwem i higieną pracy czy wresz-
cie bezpieczeństwem informacji. Uważam, że
takie rozwiązania pozwalają doskonalić przy-
pisane nam działania. Jednocześnie należy

podkreślić, że w Ministerstwie Gospodarki
w ciągu roku podejmujemy około 350 decy-
zji, które wpływają na lepsze funkcjonowanie
systemowych rozwiązań.

Mając na uwadze służebny charakter ad-
ministracji wobec obywateli, powinniśmy
dążyć do doskonałości. Podnosząc jakość
świadczonych usług, spełniamy oczekiwania
klientów, a tym samym wyznaczamy punkt
odniesienia innym. Co ważne, utrzymywanie
zgodności z wymaganiami Międzynarodowej
Organizacji Normalizacyjnej potwierdzo-
ne jest otrzymaniem certyfikatu zgodności
z normą ISO. Jest to gwarancja najwyższych
światowych standardów w dziedzinie zarzą-
dzania organizacją. Posiadanie certyfikatu
przez organizację jest także potwierdzeniem
gotowości poddania się auditowi przez sieć
międzynarodowych jednostek certyfikują-
cych IQNet skupiającą obecnie 150 krajów
świata. Dzięki temu certyfikatowi budujemy
wizerunek nowoczesnej, lepiej zorganizo-
wanej administracji. Stawia to nas na równi
z organizacjami biznesowymi.

Jak przy okazji nadchodzącego Świato-
wego Dnia Jakości skomentowałby pan bie-
żące postępy krajowych organizacji w do-
skonaleniu praktyk i wynoszeniu gospodarki
oraz administracji na wyższy poziom za spra-
wą dostępnych narzędzi projakościowych?

– Wobec tak szybko postępującej globa-
lizacji o konkurencyjności polskich przed-
siębiorstw decyduje ich zdolność do przy-

stosowywania się do zmian na wolnym ryn-
ku. Jednym z ważniejszych elementów no-
woczesnych strategii biznesowych jest dba-
łość o jakość produktów i usług, jak również
jakość zarządzania, organizacji, pracy, śro-
dowiska. Coraz częściej i powszechniej mówi
się również o społecznej odpowiedzialności
przedsiębiorstw, co w dobie ogólnoświato-
wego kryzysu, rosnącego bezrobocia, wyda-
je się być kwestią niezwykle istotną.

Producenci, chcąc wytwarzać produkty
o najlepszych parametrach jakościowych,
a tym samym utrzymać konkurencyjność
na rynku, zmuszeni byli wdrażać systemy za-
rządzania jakością. Gwarantowało im to nie
tylko zysk w czasach prosperity, ale również
przetrwanie w czasach kryzysu. Dzisiaj kwe-
stia jakości to sprawa podstawowa i oczywi-
sta dla przedsiębiorców i instytucji, które chcą
się rozwijać.

Rozmawiała Magdalena Szczygielska

Nowe regulacje będą wsparciem przede wszystkim
dla małych i średnich firm, które nie otrzymują na
czas zapłaty od swoich kontrahentów. Celem
ustawy jest też ograniczenie zatorów płatniczych,
zbędnych obowiązków informacyjnych i zwiększenie
przejrzystości funkcjonowania administracji





W tym roku PCBC świętuje 55-lecie. Ja-
kie były kamienie milowe w historii firmy,
a także kształtowania jakości?

– Początek funkcjonowania firmy przy-
pada na 1 stycznia 1959 roku, czyli formal-
nie powinniśmy obchodzić jubileusz dopie-
ro w przyszłym roku, ale we wrześniu 1958
roku pojawiła się uchwała Rady Ministrów,
która mówiła o konieczności walki o jakość,
co miało związek z tym, że w latach 50. pro-
dukty były kosztowne, materiałochłonne,
a przy tym zawodne. Ten okres należy wią-
zać z początkiem doskonalenia jakości wy-
robów w powojennej Polsce. Konsekwencją
wspomnianej uchwały była następna uchwa-
ła, która z kolei powoływała Biuro Znaku Ja-
kości, czyli instytucję, która nadzorowała
dwa znaki jakości: „1” – tożsamy z najwyż-
szą jakością na poziomie krajowym i „Q” – dla
wyrobów spełniających najwyższe wymaga-
nia światowe, a także miała być odpowie-
dzialna za koordynację działań na rzecz ja-
kości. Biuro Znaku Jakości było naszym
protoplastą. W 1984 roku doszedł znak „B”
– obowiązkowy dla produktów, które mo-
gą stwarzać różnego rodzaju zagrożenia.
W 1974 roku Biuro zostało przekształcone
w Centralne Biuro Jakości Wyrobów, w któ-
rym rozpocząłem pracę i z którym jestem
związany do dziś, choć instytucja od lat dzia-
ła pod zmienioną po raz kolejny nazwą, jako
Polskie Centrum Badań i Certyfikacji.

Powodów do świętowania mamy w tym
roku znacznie więcej niż 55-lecie. Wystarczy
wspomnieć, iż obchodzimy 10-lecie PCBC
jako spółki akcyjnej oraz 20. rocznicę wyda-
nia pierwszego certyfikatu na systemy za-
rządzania. Prawdziwym wyzwaniem w dzie-
jach PCBC było przejście z systemu central-
nego na wolnorynkowy po przemianach
ustrojowych w 1989 roku i konieczność do-
stosowania firmy do nowych wymagań go-
spodarczych w kraju, a wkrótce – praktycz-
nie od 1991 roku – także w Unii. Pierwszym
krokiem ku temu był podział Polskiego Ko-
mitetu Normalizacji, Miar i Jakości na 3 in-
stytucje: PCBC, Polski Komitet Normaliza-
cyjny oraz Główny Urząd Miar, które zaczęły
działać na mocy ustawy od początku 1994
roku. W tamtym okresie do zrobienia zosta-
ło jeszcze wiele kolejnych kroków.

W 2002 roku ustawa o ocenie zgodności,
która z pewnymi zmianami obowiązuje do tej
pory, w pełni dostosowała polski system
oceny zgodności do wymagań UE. Dla
PCBC było to nie lada wyzwanie, bo do te-
go czasu byliśmy jednostką koordynującą,
a nagle, z dnia na dzień, w ramach dostoso-
wania krajowego systemu do regulacji unij-
nych staliśmy się jedną z wielu jednostek cer-
tyfikujących, która musiała zmierzyć się z kon-
kurencją, nie dość że krajową, to jeszcze na-
pływającą z zagranicy. Mimo niełatwej sytu-
acji udało nam się dostosować do nowych re-
aliów i już 10 lat z powodzeniem oferujemy
usługi w obszarze jakości.

Reasumując, na przestrzeni 55 lat w na-
szej instytucji dobrze się działo, bo długo mie-
liśmy z góry przyznaną nadrzędną funkcję
w systemie oceny jakości, ale nawet dziś, kie-
dy od 10 lat jesteśmy jednostką komercyjną,
która musi na siebie zarabiać i martwić się
o swój byt, w dalszym ciągu doskonale od-
najdujemy się na rynku certyfikacji i mamy po-
czucie misji. Dlatego dużą wagę przykłada-
my do działalności edukacyjnej i stale szko-
limy audytorów, z których duża część pracuje
dla konkurencji.

Nakreślił pan tło sformalizowanej historii
działań na rzecz jakości w Polsce, a kiedy za-
częto przykładać wagę do jakości na świecie?

– Historycznie o jakości mówił już Pla-
ton, a zapisy dotyczące tej tematyki znalazły
się w Kodeksie Hammurabiego. To przykła-
dy, że już w starożytności zwracano uwagę na

to, żeby robiąc cokolwiek, robić to dobrze.
O ile próżno szukać w tak odległych dziejach
naukowego podejścia do jakości, o tyle przez
wieki żywe było przekonanie, że wyrób ma być
niezawodny, a wielokrotnie zdarzały się przy-
padki kar wymierzanych osobom odpowie-
dzialnym za usterki.

Początki naukowego podejścia do jako-
ści przypadają na okres międzywojenny, a na
dobrą sprawę – okres powojenny. Rozwój tej
dziedziny badań przypisuje się Amerykani-
nowi – Williamowi Demingowi, który po-
czątkowo nie znalazł zrozumienia dla swo-
jej teorii i wprowadzonych metod staty-
stycznych w Stanach Zjednoczonych, stąd

związał się z Japonią i tam stworzył podwa-
liny systemów jakości. Do dziś Japonię przy-
wołuje się jako przykład szybkiego postępu,
jaki dokonał się za sprawą jakości, a – jak wia-
domo – japońskie produkty długo pozosta-
wały synonimem jakości, do czasu, gdy przy-
ćmiła je produkcja koreańska. Teraz na kolejną
potęgę wysuwają się Chiny, które wkrótce sta-
ną się drugą Koreą w dziedzinie elektroniki,
informatyki itd. Pamiętajmy, że Chiny to nie
tylko producent bubli, ale lider pod względem
liczby firm, które stosują systemy jakości. Tak
naprawdę ISO 9000 stało się siłą napędową
systemów jakości, a pierwsza norma BS
5250 stała się wzorcem dla ISO 9001, wpro-
wadzonego pod koniec lat 70. Wraz z syste-
mami wprowadzono powtarzalność proce-
dur, która spowodowała ograniczenie częstej
w ówczesnym okresie awaryjności.
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Jakość wciąż ewoluuje
Na przestrzeni 55 lat w naszej instytucji dobrze się działo, bo długo mieliśmy z góry
przyznaną nadrzędną funkcję w systemie oceny jakości, ale nawet dziś, kiedy od 10 lat
jesteśmy jednostką komercyjną, która musi na siebie zarabiać i martwić się o swój byt,
w dalszym ciągu doskonale odnajdujemy się na rynku certyfikacji i mamy poczucie
misji – mówi Wojciech Henrykowski, prezes Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji SA
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Z jednej strony mamy do czynienia z odwrotem 
od systemów opartych na ISO 9001, które święciły
triumfy w początkach rozwoju certyfikacji 
w Polsce, z drugiej – stale pojawiają się nowe
normy i narzędzia uwzględniające specyficzne
wymogi dla wąskich grup branżowych. Wydaje mi
się, że certyfikacja coraz silniej będzie zmierzała
właśnie w kierunku uszczegółowienia wymogów
dla poszczególnych branż. I dobrze, bo 
w specjalizacji tkwi ogromny potencjał.



Jak dziś rozwija się certyfikacja na kra-
jowym rynku i jakie branże są najbardziej za-
interesowane znakami jakości oraz syste-
mami zarządzania jakością?

– W Polsce normy ISO, obowiązujące na
świecie od 1987 roku, zostały wdrożone
w 1991 roku, a w 1993 zostały wydane 3 pierw-
sze certyfikaty. Przez lata obserwowaliśmy
wzmożone zainteresowanie certyfikacją i na-
rzędziami służącymi doskonaleniu jakości
w firmach, ale w ostatnim czasie ich popu-
larność nieco słabnie. Pod koniec lat 90. za-
częły pojawiać się systemy branżowe, które
dziś zajmują na tyle silną pozycję, że nierzadko
przedsiębiorcy odchodzą od ISO 9001, 14001
i 18001 na rzecz takich systemów, jak BRC,
HACCP, nowej normy z zakresu żywności
FSSC – tych certyfikatów wymagają bo-

wiem sieci handlowe, więc firmy wolą się sku-
pić na nich, niż utrzymywać dwa kosztowne
systemy, z których jeden nie jest warunkiem
rynkowego być albo nie być.

Jest ISO dedykowane branży energe-
tycznej, jest odrębny system jakości dla ko-
lejnictwa – właściwie każdy sektor ma moż-
liwość zastosowania narzędzi dostosowanych
do indywidualnych potrzeb i specyfiki dzia-
łalności, co odróżnia te certyfikaty od uni-
wersalnego ISO 9001, z którego może ko-
rzystać każdy. Taka tendencja nabiera tempa
i spotyka się z dużym odzewem ze strony po-
szczególnych branż, nawet tak wąskich jak
pralnicza. Stąd mamy oczy szeroko otwarte
i cały czas śledzimy nowe rodzaje certyfika-
cji, które pojawiają się na świecie, aby wejść
w kolejne obszary i zaproponować je branżom

działającym na krajowym rynku. I tak wy-
dajemy np. certyfikaty skierowane do ośrod-
ków wellness & spa czy gospodarstw ekolo-
gicznych, w obrębie których ostatnio pojawiła
się nowa norma dla tak zwanych aquafarm,
które prowadzą hodowlę ryb lub trudnią się
rybołówstwem. Z jednej strony mamy więc do
czynienia z odwrotem od systemów opartych
na ISO 9001, które święciły triumfy w po-
czątkach rozwoju certyfikacji w Polsce, z dru-
giej – stale pojawiają się nowe normy i na-
rzędzia uwzględniające specyficzne wymogi
dla wąskich grup branżowych. Wydaje mi się,
że certyfikacja coraz silniej będzie zmierzała
właśnie w kierunku uszczegółowienia wy-
mogów dla poszczególnych branż. I do-
brze, bo w specjalizacji tkwi ogromny po-
tencjał. Jednak nie zdziwiłbym się, gdyby pro-
ducenci stopniowo w ogóle rezygnowali
– kosztem jednostek certyfikujących – z sys-
temów jakości, deklarując wyrób dobry ja-
kościowo i licząc na gwarancję zaufania, a w
razie wpadki ponosili konsekwencje. Taka fi-
lozofia od lat dominuje w UE, gdzie system
oceny zgodności w przypadku wyrobów
w około 90 proc. bazuje na deklaracjach
przedsiębiorców, a trzecia strona jest zaan-
gażowana jedynie w przypadku wyjątkowo
skomplikowanych produktów.

Jakie ma pan obserwacje co do zainte-
resowania certyfikacją ze strony samorządów,
administracji państwowej, jednostek bu-
dżetowych?

– W przypadku urzędów samorządowych
i centralnych zainteresowanie stale wzrasta,
poczynając od Kancelarii Premiera, którą cer-
tyfikowaliśmy, stawiając za wzór resortom
i organom administracyjnym. Jednocześnie
charakterystyczne dla urzędów jest rosnące
zainteresowanie SPZK, czyli Systemem Prze-
ciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym,
choć oczywiście żadne mechanizmy całko-
wicie korupcji nie wyeliminują. Coraz częściej
oceniamy też w ministerstwach i urzędach
Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem In-
formacji oparte na normie 27001, przy czym
jako jednostka certyfikująca w tym zakresie
sami musieliśmy taki system wdrożyć.

Jakie życzenia z okazji tak licznych ju-
bileuszów PCBC byłyby najbardziej trafne?

– Przede wszystkim, żeby firma dalej ist-
niała, z co najmniej tak dobrymi wynikami,
jakie odnotowuje obecnie. Ja jestem już ra-
czej schodzącą niż wschodzącą gwiazdą, ale
chciałbym, żeby ludzie związani z PCBC
utrzymali potencjał jednostki i jej silną, sta-
bilną pozycję oraz dalej ją rozwijali. Dziś
PCBC może szczycić się wieloma osiągnię-
ciami na polu edukacji i upowszechniania ja-
kości, a także współpracą z takimi instytucjami
jak Kancelaria Premiera, Ministerstwo Spraw
Zagranicznych czy Ambasada Stanów Zjed-
noczonych, co poczytujemy za dowód za-
ufania i uznania dla naszych usług.

Rozmawiał Mariusz Gryżewski
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Jaki jest cel i zasady funkcjonowania
Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów?

– Celem Fundacji jest opracowywanie
koncepcji służących realizacji projektów
kształtujących przyszłość gminy, obejmujących
takie obszary, jak rozwój dróg i kolei oraz za-
silanie w gaz i energię elektryczną. Systema-
tycznie przygotowujemy tereny inwestycyjne,
zarządzamy strefami przemysłowymi i po-
szukujemy inwestorów do tych stref poprzez
promocję oferty gminy. Ponadto organizujemy
szkolenia zawodowe, a dla tych, którzy za-
mierzają rozpocząć działalność gospodarczą
i muszą posiłkować się kredytem, prowadzi-

my fundusz poręczeń kredytowych. Opra-
cowaliśmy też koncepcję budowy lądowiska
dla potrzeb inwestorów i regionu.

Jakie są główne założenia Strategii Roz-
woju Gminy Kleszczów, będącej podstawą
działalności Fundacji? W jaki sposób reali-
zują państwo przyjęte założenia?

– Strategia Rozwoju Gminy Kleszczów
opracowana do 2015 roku jest najważniej-
szym dokumentem, na którym opieramy
swoją działalność. To ona wyznaczyła głów-
ny kierunek rozwoju gminy, jaki stanowi
rozwój przemysłu produkcyjnego. Nato-
miast nadrzędnym politycznym celem tej stra-

tegii jest hasło: „Zamożność gminy zamoż-
nością jej mieszkańców”. Koncentrując się na
tym dążeniu, staramy się zbudować prężnie
rozwijające się, przedsiębiorcze społeczeństwo,
bogate aktywnością i zasobnością swoich
mieszkańców.

W ramach prowadzonych działań utwo-
rzyli państwo strefy przemysłowe. Proszę
przybliżyć ich zakres funkcjonowania.

– W gminie utworzono cztery strefy
przemysłowe w Rogowcu, Kleszczowie, Żłob-
nicy i Bogumiłowie. Strefy przeznaczone są
pod inwestycje o charakterze przemysło-
wym i usługowym, z wyjątkiem jednej z nich
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Przewidujmy, 
zanim będzie za późno
Rok 2017, kiedy skończy się węgiel, zbliża się nieubłaganie. Wtedy nasz region 
czekają fundamentalne zmiany. Zatrudnienie zmniejszy się o 50 proc. To, co od 
dawna podkreślała FRGK, powoli staje się faktem. Dlatego teraz musimy jeszcze 
bardziej skupić się na tym, co dalej. Studni nie kopie się, gdy już płonie las. 
Przewidujmy i działajmy z wieloletnim wyprzedzeniem – mówi Andrzej Szczepocki,
prezes Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów
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– w Bogumiłowie, która ma służyć przedsię-
wzięciom związanym z przetwarzaniem su-
rowców wtórnych, mającym na celu odzy-
skanie wartościowych surowców z odpa-
dów, na przykład z opakowań, zużytych sa-
mochodów, odpadów komunalnych, aby
wyprodukować produkty rynkowe lub ener-
gię. W strefach ulokowane są firmy repre-
zentujące różne branże. Swoje fabryki zbu-
dowało u nas ponad 20 firm pracujących na
najnowocześniejszych technologiach. Dzię-
ki temu powstało ponad 2 tys. nowych miejsc
pracy tylko w sektorze produkcji. Szacuje się,
że jedno miejsce w produkcji tworzy około
trzech miejsc pracy w usługach, więc rachu-
nek jest bardzo prosty.

Wkrótce zakończy się wydobycie węgla
w bełchatowskiej kopalni, a co za tym idzie,
nastąpią redukcje zatrudnień. Jakie plany ma
wobec tego Fundacja?

– To prawda, rok 2017, kiedy skończy się
węgiel, zbliża się nieubłaganie. Wtedy nasz re-
gion czekają fundamentalne zmiany, za-
trudnienie zmniejszy się o 50 proc. To, co od
dawna podkreślała FRGK, powoli staje się
faktem. Dlatego teraz musimy jeszcze bardziej
skupić się na tym, co dalej. Studni nie kopie
się, gdy już płonie las. Przewidujemy i dzia-
łamy z wieloletnim wyprzedzeniem. Obecnie
czas dla rozwoju przemysłu jest bardzo
trudny. Jedną z przyczyn kryzysu jest schyłek
epoki gospodarczej opartej – jak ja to nazy-
wam – „na węglu i stali”. Inwestorzy boją się
inwestować w technologie mijającej epoki,
a nowe wyłaniają się powoli. Takie są obiek-
tywne prawa rozwoju gospodarczego, okre-
sy przejściowe cechują się olbrzymimi trud-
nościami. Nie mamy wpływu na to, że przy-
szło nam żyć w tych trudnych czasach. Taki
kraj jak Polska musi w tym okresie postawić
na rozwój nowoczesnego przemysłu. Nie
można opierać się na obrocie „wirtualnym pie-
niądzem”. Kraje, które postawiły na nowo-
czesne technologie, są potęgami gospodar-
czymi. Bacznie obserwuję przemiany go-
spodarcze, śledzę rozwój nowych technolo-
gii, prowadzę dziesiątki rozmów z przedsię-
biorcami krajowymi i zagranicznymi i na tej
podstawie wyłaniają mi się przyszłe kierun-
ki rozwoju gospodarki. Po pierwsze: rozwój
przemysłu i technologii przetwarzających
odpady. Mam na myśli odpad szeroko ro-
zumiany, czyli wszystko, co straciło przydat-
ność dla człowieka lub stanowi pozostałość
produkcji, a jest cennym surowcem do po-
nownego przetworzenia. Świat zrozumiał, że
jeśli nie będziemy ich przetwarzać, przytłoczą
nas potężne góry odpadów, które emitują
groźne substancje. Po drugie: bardzo szyb-
ko postępuje rewolucja w stosowanych ma-
teriałach do produkcji wszelkiego rodzaju ma-
szyn i urządzeń powszechnego użytku. Ob-
serwujemy zastępowanie metali kompozyta-
mi, których zastosowanie do niedawna było
bardzo kosztowne. Postęp technologiczny
spowodował, że ceny w ostatnim czasie wy-

raźnie spadły. Kompozyt to materiał dużo lżej-
szy i często bardziej wytrzymały od metali,
a co najważniejsze, nie utlenia się. Świat rocz-
nie wydaje miliardy euro na walkę z po-
wszechnie znaną „rdzą” – trzeba czyścić, kon-
serwować, zabezpieczać antykorozyjnie, ma-
lować. Dwa lata temu, będąc w Paryżu na tar-
gach materiałów i technologii kompozyto-
wych, z przykrością stwierdziłem, że nieobecna
tam była żadna polska firma. W tym seg-
mencie rynku prym wiodą Amerykanie, Chiń-
czycy i Niemcy. Wreszcie po trzecie: kierun-
kiem przyszłości jest energetyka odnawialna
– wszystko, czego niewyczerpanym źródłem
energii jest słońce, wiatr, ciepło ziemi, ener-
gia przepływającej wody itp. Współczesną go-
spodarkę cechuje olbrzymie tempo zmian
technologicznych, które decydują o kosztach
wydajności. Warunki w tym zakresie dyktu-
ją najlepsi i najbogatsi. Dla nas kolejnym kie-
runkiem rozwoju są źródła geotermalne. In-
westycje w oparciu o wykorzystanie bogatych
złóż solankowych już się rozpoczęły.

Czy w parze z realizowanymi projekta-
mi wykorzystującymi odnawialne źródła
energii idzie wdrożona polityka energe-
tyczna i gwarancja bezpieczeństwa dla oto-
czenia?

– Tak jak wcześniej powiedziałem, jeśli
Polska chce się liczyć na rynku globalnym,
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Nadrzędnym politycznym celem naszej strategii
jest hasło: „Zamożność gminy zamożnością jej
mieszkańców”. Koncentrując się na tym dążeniu,
staramy się zbudować prężnie rozwijające się,
przedsiębiorcze społeczeństwo, bogate 
aktywnością i zasobnością swoich mieszkańców
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musi postawić na nowoczesny przemysł.
Do nas należy wybór, czy chcemy być tylko
„monterami” komponentów, często przy-
wiezionych z odległych krajów, czy sami
uruchomimy w Polsce nowe dziedziny prze-
mysłu związane z produkcją na potrzeby
OZE. Produkcja to nowe miejsca pracy,
nowe technologie, badania, wdrożenia i po-
datki. Jedna złotówka zainwestowana w prze-
mysł daje 7 zł dla gospodarki, więc zysk jest
oczywisty. Rzecz jasna, wszystko musi być
zgodne z polityką energetyczną Polski i nieść
korzyści dla środowiska.

Czy wobec wszelkich planów rozwojo-
wych związanych z działalnością przemy-
słową pozostaje miejsce na rozwój turysty-
ki w gminie?

– Jedni do Kleszczowa przyjeżdżają w po-
szukiwaniu pracy, a inni, by po pracy odpo-
cząć. Jeśli chodzi o rozwój turystyki, to
Kleszczów jest w stanie zapewnić atrakcje na
weekend. Na urlop ludzie wyjadą w inną część
Polski. Odwiedzający nas goście swój wolny
czas mogą spędzić między innymi w Solparku
– jednym z największych kompleksów spor-
towo-rekreacyjnych w regionie. Wiele wska-
zuje na to, że Solpark, choć już dziś całkiem
dobrze znany, stale zyskuje na popularności
i ta tendencja będzie się utrzymywać. Wszyst-
ko z powodu źródeł geotermalnych, dzięki któ-

rym możliwy będzie rozwój bazy usług. Na
obecnym etapie udało nam się sfinalizować
inwestycję związaną z wywierceniem otworów
geotermalnych. Kolejnym krokiem są projekty
basenów geotermalnych i hoteli oraz ich bu-
dowa. Chcemy przyciągnąć klientów nie tyl-

ko z regionu, lecz także z bardziej odległych
terenów. Bardzo nam zależy, żeby z naszego
obiektu korzystali miejscowi, jednak żeby mieć
stały dochód, trzeba postawić na zorgani-
zowanego klienta, dlatego potrzebujemy
rozwiniętej bazy noclegowej, gastronomii, ba-
senów geotermalnych. Im więcej atrakcji
w jednym miejscu, tym gmina staje się atrak-
cyjniejsza dla potencjalnego klienta. Korzy-
stając z okazji, bardzo serdecznie zapraszam
do gminy Kleszczów zarówno przedsiębior-
ców, którzy są zainteresowani inwestycjami
na naszych terenach, jak i tych, którzy chcie-
liby zamieszkać w gminie lub odpocząć od
miejskiego zgiełku w Solparku.

Rozmawiała Dorota Babkiewicz

www.fundacja-kleszczow.pl
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Obecnie czas dla rozwoju przemysłu jest bardzo
trudny. Jedną z przyczyn kryzysu jest schyłek 
epoki gospodarczej opartej – jak ja to nazywam 
– „na węglu i stali”. Inwestorzy boją się 
inwestować w technologie mijającej epoki, 
a nowe jeszcze się nie wyłoniły

Certyfikowane lokalizacje inwestycji

Dobrze rozwinięta sieć dróg na terenie gminy ułatwia dotarcie do stref przemysłowych
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Ostatni raport Najwyższej Izby
Kontroli w dziedzinie budow-
nictwa „Realizacja zadań przez
organy nadzoru budowlanego”

wyraźnie wskazuje, że organy kontrolne wy-
znaczone do nadzoru jakości realizowanych
obiektów, a tym samym bezpieczeństwa ich
użytkowników, nie posiadają wystarczających
zasobów do realizacji celów statutowych. Pro-
blemem jest w dużej mierze brak odpowied-
niej ilość inspektorów, którzy mogliby pro-
wadzić prace w terenie i w jak najkrótszym
czasie sporządzać pełną dokumentację za-
wierającą protokoły kontroli. Brak wydajno-
ści spowodowany jest dodatkowymi zada-
niami, które muszą wykonywać zgodnie z no-
welizacją ustawy Prawo Budowlane z dnia
27 marca 2003 roku. Obejmują one m.in. obo-
wiązkową kontrolę budowy w celu stwier-
dzenia zgodności prowadzonych na niej
prac z wydanymi pozwoleniami oraz prze-
prowadzanie okresowych inspekcji i kontro-
li postępów wykonywanych robót, a także
nadzór nad należytym stanem technicznym
poszczególnych obiektów. Zmiany, które po-
winny usprawnić działanie organów kontro-
li państwowej, choć konieczne, niestety znacz-
nie się opóźniają. Ma to wpływ nie tylko na
długość postępowań administracyjnych, ale
także bezpośrednio na bezpieczeństwo w ca-
łym sektorze budowlanym. Problemy poja-
wiają się zarówno w trakcie prowadzenia prac,
jak i w okresie użytkowania zakończonych in-
westycji. Brak stwierdzenia niedoróbek bu-
dowlanych, rażących błędów oraz pozosta-
łych nieprawidłowości może przysparzać
kosztownych działań, z którymi w większo-
ści przypadków musi radzić sobie inwestor.
O ile zaangażowanie dodatkowych środ-
ków finansowych jest już znaczącym obcią-
żeniem dla planowego wykonania inwestycji,
to zagrożenia dla życia i zdrowia użytkow-
ników są niewspółmiernym kosztem, na któ-
rego poniesienie nie może pozwolić sobie na-
wet najlepiej prosperujący podmiot. Roz-
wiązaniem cieszącym się powodzeniem w wie-
lu krajach o zaawansowanym poziomie roz-
woju gospodarczego, a które potrafi zaradzić
wykazanym problemom, jest sięgniecie po nie-
zależny nadzór budowlany i przeprowadze-
nie bezstronnego audytu, którego efektem
– w razie pomyślnej weryfikacji – będzie uzy-

skanie certyfikatu jakości zrealizowanej in-
westycji.

Budowlane Nadzory Jakościowe
Jakość oddawanego do użytku obiektu bu-

dowana jest od samego początku. Już na eta-
pie projektowania powinny zostać wprowa-
dzone rozwiązania, które zagwarantują jej pra-
widłowość. Wielokrotnie zdarza się jednak, że
projekt zawiera błędy, które nie tylko powo-
dują realne zagrożenie dla jakości budowli, ale
także uniemożliwiają sprawne przeprowa-
dzenie robót budowlanych. Elastyczność bu-
dżetu przeznaczonego na inwestycję ma rów-
nież swoje granice i w przypadku jego znacz-
nego przekroczenia pojawiają się oszczędności
np. na materiałach, które powodują zaniże-
nie zakładanych standardów. Budowlany
nadzór jakościowy według standardu BQS
(ang. Building Quality Supervision; niem. Bau-
begleitende Qualitätssicherung) pozwala na
wykazanie błędów już w trakcie weryfikacji do-
kumentacji projektowej, jak również wszyst-
kich dokumentów niezbędnych, aby inwesty-
cja z powodzeniem przeszła przez formalności
administracyjne umożliwiające wydanie po-
zwolenia na budowę.

Nadzór nad jakością według standardu
BQS prowadzony jest następnie w trakcie re-
alizacji prac. Częstotliwość audytów zosta-
je określona na podstawie dokumentacji
planowania i zorganizowana w sposób, któ-
ry gwarantuje kontrolę wszystkich istotnych
etapów budowy. W ich trakcie kluczowa jest

także obecność niezależnych specjalistów
w sytuacjach, kiedy dochodzi do nakładania
się robót wykonawczych w punktach styku
różnych branż. Aby zachować ciągłość pro-
wadzonych kontroli oraz prawidłowy nadzór
nad realizacją ewentualnych poprawek i na-
praw stwierdzonych błędów, niedoróbek
bądź nieprawidłowości, audytorzy przygo-
towują raporty będące skutecznym narzę-
dziem natychmiastowego dyscyplinowania
wykonawców. Stwierdzone usterki groma-
dzone są w nich narastająco, a procedury kon-
trolne zapewniają, poza ich wskazaniem,
również poprawność ich usuwania. W przy-
padku, kiedy wykazane problemy nie zosta-
ną rozwiązane, pozostają one widoczne w ko-
lejnych wersjach dokumentacji kontrolnej.
Prowadzone w sposób ciągły audyty przy-
czyniają się do zapewnienia wysokiej jakości
zrealizowanej inwestycji i powodują, że for-
malności związane z oddawaniem obiektów
do użytku nie są dodatkowym problemem.
Budynek wykonany zgodnie ze standardami
BQS otrzymuje także certyfikat, który jest gwa-
rancją najwyższej jakości i bezpieczeństwa.
Stanowi on potwierdzenie prawidłowego
wykorzystania środków finansowych zarów-
no dla inwestorów, nabywców bądź najem-
ców lokali, jak i instytucji ubezpieczających
oraz udzielających kredytowania.

mgr. inż. Jacek Kucharski, 
dyrektor Działu Budowlanego 

TÜV SÜD Polska Sp. z o.o.

Od projektu do odbioru
Dbałość o prawidłowy kształt całości procesów składających się na realizację inwestycji
budowlanej wpływa na jej cechy użytkowe oraz bezpieczeństwo przebywających 
w niej osób. Kompleksowa analiza rozpoczęta już na etapie projektu i trwająca do
momentu odbiorów końcowych minimalizuje ryzyko nie tylko w kwestiach awaryjności
bądź usterek, ale gwarantuje także prawidłowe wykorzystanie środków finansowych



Zespół Grupy Azoty doskonale zna
środowisko, w którym funkcjonuje,
i ma świadomość, z jak wielką od-
powiedzialnością wiąże się dzia-

łalność chemiczna i rozwój w branży. – Im
więcej możemy, im więcej potrafimy, tym bar-
dziej czujemy się odpowiedzialni za nasze de-
cyzje, za satysfakcję klientów i akcjonariuszy,
za zadowolenie pracowników i za szeroko ro-
zumiane środowisko, w którym działamy. Dla-
tego tak ważna jest dla nas zasada zrówno-
ważonego rozwoju – harmonijnego godzenia
celu, jakim jest budowanie wartości Grupy,
z troską o minimalizację naszego wpływu na
środowisko naturalne – deklaruje prezes za-
rządu Grupy Azoty SA Paweł Jarczewski. Wy-
chodząc z założenia, że jednym z kluczowych
warunków sukcesu w branży chemicznej jest
szeroko rozumiana harmonia oraz odpo-
wiedzialność, specjaliści Grupy maksymali-
zują na co dzień efekt synergii i dorobek in-
nowacyjności, aby tworzyć nowoczesne roz-
wiązania w swojej dziedzinie, będące dowo-
dem, że chemia może być jednocześnie uży-

teczna i bezpieczna. Przekonanie to wynika
z pewności, że rozwój technologii może iść
w parze z dbałością o środowisko naturalne
i pozytywnymi wynikami ekonomicznymi,
a dążenie do realizacji celów strategicznych
i pomnażania zysków nie wyklucza odpo-
wiedzialności za otoczenie.

Na najbliższą dekadę zarząd Grupy
Azoty SA stawia sobie za cel utrzymanie po-
zycji jednego z trzech największych produ-
centów nawozów na europejskim rynku.
Podnoszeniu wartości Grupy sprzyja przy-
jęta „Strategia Zrównoważonego Rozwoju
Azotów Tarnów na lata 2012–2016”, opar-
ta na założeniach zrównoważonego rozwo-
ju i społecznej odpowiedzialności biznesu.
Dokument odzwierciedla zintegrowane po-
dejście do wszystkich zadań zmierzających
do osiągnięcia efektywności ekonomicznej
przy jednoczesnym poszanowaniu środo-
wiska, odpowiedzialnym podejściu do za-
trudnionych osób oraz najbliższego otocz-
nia, co obrazuje, że zgodnie z przyjętą stra-
tegią, główny cel biznesowy jest realizowa-

ny wraz z wypracowywaną wartością dla in-
teresariuszy.

Wdrażanie zasad społecznej odpowie-
dzialności w Grupie Azoty SA opiera się na
trzech filarach. W obszarze zrównoważonej
produkcji cele strategiczne koncentrują się wo-
kół minimalizacji oddziaływania działalności
na otoczenie, tworzenia produktów przyja-
znych środowisku i budowy świadomości eko-
logicznej oraz rozwoju współpracy z jed-
nostkami naukowymi. Ważne miejsce w co-
dziennych praktykach spółki zajmuje budo-
wanie relacji. W tym obszarze cele strategiczne
skupiają się na utrzymywaniu dialogu z in-
teresariuszami, budowie skutecznej komu-
nikacji dotyczącej zrównoważonego rozwo-
ju oraz wspieraniu rozwoju lokalnej spo-
łeczności. Równolegle zarząd Grupy Azoty
stawia na cele związane z miejscem pracy, ta-
kie jak poprawa satysfakcji pracowników i ich
poziomu bezpieczeństwa oraz inicjowanie
działań w zakresie rozwoju kadr.

Obok wdrożonej w ubiegłym roku „Stra-
tegii...” ważnym dokumentem wyznaczającym
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Odpowiedzialność procentuje
Od grudnia 2012 roku Grupa Azoty jest nową, skonsolidowaną, a w efekcie jeszcze
silniejszą marką w przemyśle chemicznym, należącą do europejskiej czołówki 
branżowej. Aby utrzymać pozycję lidera, stale umacnia chemiczne imperium 
w oparciu o dotychczasowe doświadczenia i wciąż rozwijane kompetencje oraz dąży 
do realizacji ambitnych planów skoncentrowanych wokół zrównoważonego rozwoju
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Budynek Dyrekcji Generalnej Grupy Azoty



standardy i kierunek działań spółek wcho-
dzących w skład Grupy jest obowiązująca od
kwietnia 2013 roku Polityka Zarządzania
Korporacji. Precyzuje ona cele strategiczne
spółek, których realizacja odbywa się są w opar-
ciu o systemy zarządzania zgodne z najwyż-
szymi międzynarodowymi standardami, a przy
tym stanowi deklarację dążenia do najwyższej
jakości, dbałości o bezpieczeństwo technicz-
ne oraz bezpieczeństwo zdrowotne żywności,
minimalizacji strat środowiskowych, wreszcie
– priorytetowego traktowania klienta. Dzięki
formalizacji procesu zarządzania i wprowa-
dzeniu międzynarodowych standardów po-
stępy w zakresie realizacji celów strategicznych
w spółkach Grupy Azoty są na bieżąco mo-
nitorowane i oceniane zgodnie z wytycznymi
stosowanych systemów zarządzania.

Zintegrowany System Zarządzania, sto-
sowany w kluczowych zakładach Grupy
Azoty – Grupie Azoty SA, Grupie Azoty Za-
kłady Azotowe Puławy SA, Grupie Azoty Za-
kłady Chemiczne „Police” SA oraz Grupie
Azoty ZAK SA, jest zbudowany w oparciu
o zasady priorytetowego traktowania klien-
ta, minimalizowania strat środowiskowych
i ryzyka zagrożeń oraz ciągłego doskonalenia.
W ramach Zintegrowanego Systemu Zarzą-
dzania wdrożonego w Grupie obowiązują sys-
temy ukierunkowane na poprawę jakości
w poszczególnych obszarach. I tak w domi-
nującej jednostce – Grupie Azoty SA – obo-
wiązują: System Zarządzania Jakością zgod-
ny z normą ISO 9001:2008, System Zarzą-
dzania Środowiskowego zgodny z normą ISO
14001:2004, System Zarządzania Bezpie-
czeństwem i Higieną Pracy zgodny z normami
PN-N-18001:2004 i BS OHSAS 18001:2007,
System Zarządzania Bezpieczeństwem Żyw-
ności zgodny z normą ISO 22000:2005,

System Zarządzania PN-EN ISO/IEC
17025:2005 (dotyczący kompetencji labora-
toriów badawczych i wzorcujących), System
Zarządzania Jakością dla branży motoryza-
cyjnej wdrażany według wymagań ISO/TS
16949:2009, Ramowy System Zarządzania
Responsible Care zgodny z wytycznymi Eu-
ropejskiej Rady Przemysłu Chemicznego.
Ponadto w 2013 roku Grupa Azoty przystą-
piła do zaprojektowania i wdrożenia systemu
zarządzania ryzykiem korporacyjnym. Te
same systemy, z wyjątkiem ISO/TS
16949:2009, stosuje Grupa Azoty Zakłady
Chemiczne „Police” SA, zaś w Grupie Azo-
ty Zakłady Azotowe Kędzierzyn SA oprócz
Systemów Zarządzania Jakością, Zarzą-
dzania Środowiskowego, Zarządzania BHP
wdrożono System jakości oparty na PN-EN

ISO/IEC:2005, a także System zarządzania
zgodny z normą PN-EN ISO/IEC
17025:2005 obowiązujący w Jednostce Usług
Laboratoryjnych potwierdzony Certyfika-
tem Akredytacji AB 672, Ramowy System Za-
rządzania Responsible Care zgodny z wy-
tycznymi CEFIC oraz Świadectwo Uznania
Laboratorium nr LBU-059/16 wydane przez
Urząd Dozoru Technicznego oraz Świadec-
two Podwykonawcy UDT nr LB-059/16
przyznane Laboratorium Badań Materiało-
wych. Pracownicy laboratorium posiadają też
indywidualne certyfikaty II i III stopnia we-
dług PN-EN 473:2008 w zakresie badań wi-
zualnych, penetracyjnych, magnetyczno-
proszkowych, radiograficznych i ultradźwię-
kowych. Ponadto dla produktów Grupy Azo-
ty ZAK SA w zakładzie przestrzega się zasad
ujętych w Certyfikacie koszerności.

Działalność w branży chemicznej wy-
maga zachowania najwyższych standardów
w zakresie bezpieczeństwa, jednak i w tym ob-
szarze Grupa Azoty radzi sobie bez za-
strzeżeń, stosując rozwiązania zapewniają-
ce odpowiednie warunki wytwarzania, skła-
dowania, transportu oraz dystrybucji sub-
stancji w celu zachowania wymogów ochro-
ny środowiska poprzez minimalizację ryzy-
ka wystąpienia awarii przemysłowych. Spół-
ki Grupy opracowały i wdrożyły odpowied-
nie programy oraz środki techniczne i orga-
nizacyjne w postaci systemów monitoringu,
zabezpieczeń oraz procedur służących za-
pobieganiu wystąpienia awarii i ogranicze-
nia jej skutków, a przy tym regularnie ra-
portują kwestie związane z bezpieczeń-
stwem. Ponadto zakłady utrzymują dobrze
wyszkolone zakładowe straże pożarne, go-
towe do podjęcia natychmiastowych działań
interwencyjnych, wspierane dodatkowo przez

ratowników chemicznych oraz inne służby.
W trosce o bezpieczeństwo ludzi i ich mie-
nie oraz środowisko zakłady Grupy Azoty
z Tarnowa, Polic oraz Kędzierzyna-Koźla słu-
żą również pomocą przy awariach związa-
nych z transportem materiałów niebez-
piecznych. Najlepszym tego dowodem jest
fakt, iż w 2000 roku Grupa Azoty ZAK SA
wraz z innymi producentami chemikaliów
oraz Polską Izbą Przemysłu Chemicznego
utworzyła Stowarzyszenie System Pomocy
w Transporcie Materiałów Niebezpiecznych
(SPOT), do którego rok później przystąpi-
ła Grupa Azoty SA, a w 2002 roku również
Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police”
SA. Innym dowodem troski o zrównoważo-
ny rozwój Grupy Azoty i odpowiedzialne za-
rządzanie jest fakt, iż od 2009 roku jest ona

notowana w RESPECT Index, przy czym
o wyborze spółek, które wchodzą w skład In-
deksu decyduje pozytywny wynik trzyetapo-
wego postępowania uwzględniającego ana-
lizę finansów, strategii i zasad zarządzania
organizacją, czynników środowiskowych,
polityki pracowniczej, relacji z pracownika-
mi i klientami oraz wpływu działalności go-
spodarczej na rynek. Grupa Azoty od lat na-
leży do grona stabilnych i wiarygodnych or-
ganizacji, co potwierdza, że jest zarządzana
zgodnie z najwyższymi standardami.

Zgodnie z ideą społecznej odpowie-
dzialności biznesu Grupa Azoty systema-
tycznie angażuje się w projekty pozabizne-
sowe, zwłaszcza inicjatywy prośrodowisko-
we, w tym programy edukacyjne dla dzieci
i młodzieży, konkurs fotograficzny „Złap
zająca”, akcje takie jak „Drzewko za butelkę”
czy „Trendy Ekorozwoju”. Spółki grupy or-
ganizują też wizyty szkolne dla uczniów,
które pomagają zapoznać młodzież ze spe-
cyfiką działalności zakładu i produkcji che-
micznej. Jednocześnie Grupa Azoty sama bie-
rze udział w prośrodowiskowych inicjatywach,
m.in. w ramach Światowego Dnia Wody, Mię-
dzynarodowego Dnia Świadomości Zagro-
żenia Hałasem, Międzynarodowego Dnia
Ochrony Środowiska, Światowego Dnia
Zdrowia czy Dnia Chemika.

Dzięki odpowiedzialnemu podejściu do
prowadzonej działalności i zaangażowaniu
w sprawy związane z ekologią przy jedno-
czesnym efektywnym zarządzaniu i sukcesach
ekonomicznych Grupa Azoty wielokrotnie była
doceniana i nagradzana w znaczących kon-
kursach. Grupa Azoty Zakłady Chemiczne
„Police” SA otrzymała m.in. Nagrodę Go-
spodarczą Stowarzyszenia Szczecińskiego
Obszaru Metropolitalnego w kategorii „Lo-
komotywa Przedsiębiorczości” za zasługi dla
poprawy sytuacji gospodarczej regionu. Trzy-
krotnie zdobyła też „Złotą Kartę Lidera Bez-
piecznej Pracy” (wcześniej Grupa Azoty ZAK
SA trzykrotnie otrzymała „Złotą Kartę”, a Gru-
pa Azoty SA trzykrotnie została uhonorowa-
na „Srebrną Kartą Lidera Bezpiecznej Pracy”),
przyznawaną przez Komisję Wyboru Liderów
Bezpiecznej Pracy przy Forum Liderów Bez-
piecznej Pracy. Ponadto spółki Grupy Azoty
zostały ujęte na „Liście 2000 najlepszych in-
nowacyjnych przedsiębiorstw w Polsce za
rok 2011” – Grupa Azoty SA znalazła się na
44. miejscu, Grupa Azoty Zakłady Chemicz-
ne „Police” SA na 124. miejscu, a Grupa Azo-
ty ZAK SA – na 163. miejscu.

www.grupaazoty.com

Artykuł opracowany na podstawie Raportu
Środowiskowego Grupy Azoty za 2012
rok. Raport ten dotyczy trzech najwięk-

szych spółek Grupy, z wyłączeniem
zakładów w Puławach, które należą do
Grupy Azoty od 2013 roku i wydały za

ubiegły rok własny raport zintegrowany.
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Na najbliższą dekadę zarząd Grupy Azoty SA 
stawia sobie za cel utrzymanie pozycji jednego 
z trzech największych producentów nawozów 
na europejskim rynku



Jak w czasach wysokiej konkurencyj-
ności rynkowej w działalność biznesową i bu-
dowanie pozycji rynkowej oraz marki wpi-
sują się systemy jakościowe oraz ich certy-
fikacja?

– Strategia konkurencyjności składa się
z wielu elementów: jakości, szybkości wejścia
na rynek, reakcji na zmieniające się potrzeby
konsumentów, kreowania nowych potrzeb, in-
nowacyjności. Tak więc posiadanie certyfi-
kowanego systemu zarządzania nie jest już je-
dynym wyróżnikiem konkurencyjności. Po-

zwala jednak przedsiębiorstwom na upo-
rządkowanie procesów, przez co zarządzanie
staje się bardziej efektywne. Dzięki temu są
one w stanie poświęcić swoje siły operacyjne
na szukanie rozwiązań wzmacniających ich
pozycję rynkową.

Na ile poważnie traktują certyfikację pol-
scy przedsiębiorcy i jakie ma ona realne prze-
łożenie na wyniki, które osiągają, i realiza-
cję zakładanych celów?

– Przesłanki wdrażania systemów za-
rządzania jakością przez polskich przedsię-

biorców są zróżnicowane. Decydującą rolę
odgrywają motywy wewnętrzne np. dosko-
nalenie całokształtu funkcjonowania organi-
zacji. Równie ważne są powody zewnętrzne,
w tym najczęściej wymagania klientów i in-
ternacjonalizacja działalności. Świadomie
wdrożone systemy zarządzania jakością są
skutecznym instrumentem usprawniającym
funkcjonowanie przedsiębiorstwa, szczegól-
nie pod względem organizacyjnym oraz re-
lacji z klientem. Jednak liczba firm z certyfi-
kowanymi systemami zarządzania w Polsce
jest niewielka.

Jakie narzędzia służące poprawie jako-
ści są dziś kluczowe z punktu widzenia ce-
lów, jakie stawia sobie środowisko przed-
siębiorczości i nowoczesna gospodarka?

– Podstawowymi celami są ciągłe dosko-
nalenie, innowacyjność, rozwijanie współpra-
cy z otoczeniem firmy, takim jak samorząd te-
rytorialny i organizacje mieszkańców w obszarze
działalności firmy. W tym zakresie pojawiają się
nowe obszary zarządzania, jak zarządzanie wie-
dzą, czy też zarządzanie zmianą.

Czy polskie firmy dzieli duża przepaść
od przedsiębiorstw zagranicznych, jeśli po-
równać podejście do jakości i aktywność na
tym polu?

– Trudno mówić o przepaści, ale wiele jest
do odrobienia. Coraz większa liczba przed-
siębiorców rozumie, że jest to niezbędne dla
sprostania konkurencji, ale nadal jest to zbyt
mała liczba podmiotów. Krajowa Izba Go-

spodarcza stara się promować znaczenie
systemów jakościowych dla rozwoju przed-
siębiorstw, np. poprzez program Polska Na-
groda Jakości.

Co jest dziś najlepszym miernikiem
szeroko rozumianej jakości w biznesie i w ja-
kich obszarach krajowi przedsiębiorcy osią-
gają najlepsze wyniki pod względem realizacji
polityki jakości?

– Nie ma jednego miernika. Liczy się tu-
taj zespół różnego rodzaju ocen: innowacyj-
ność, orientacja na klienta, jakość przy-

wództwa, kultura organizacji. Każdy z typów
przedsiębiorstw może również stosować od-
mienne systemy jakości, dopasowane do
własnych potrzeb. Realizacja polityki jakości
pomaga na przykład firmom eksportowym
– uzyskane certyfikaty sprawiają, iż są one
godnymi zaufania partnerami biznesowymi.

Jakie inwestycje w jakość są dziś naj-
bardziej opłacalne ze względu na organiza-
cję pracy, wydajność i wizerunek firmy oraz
wartość dodaną, jaką wnoszą?

– Można wyróżnić tu pracę zespołową,
inwestycje w załogę, doskonalenie kierow-
nictwa, współpracę z otoczeniem. Każda
firma powinna ocenić to w sposób indywi-
dualny, nie ma możliwości zastosowania
jednego rozwiązania odpowiedniego dla
wszystkich podmiotów, zależy to bowiem od
specyfiki organizacji, jak również rynku, na
którym działają.

Co oprócz zgodności z normami oraz po-
wtarzalności działań, która porządkuje sys-
tem pracy, jest dziś największym wsparciem
dla jakości w biznesie, a zarazem sygnałem
dla kontrahentów i klientem, że dany pod-
miot jest rzetelny i wiarygodny?

– Działalność podmiotów gospodar-
czych oparta jest w coraz większym zakresie
na założeniach koncepcji społecznej odpo-
wiedzialności biznesu. Istota polega na tym,
że przedsiębiorstwa poczuwają się do odpo-
wiedzialności za stan środowiska przyrod-
niczego, za efekty społeczne prowadzonej
działalności i relacje z różnymi uczestnikami
szeroko rozumianego życia społeczno-go-
spodarczego. Elementem tej koncepcji jest tak-
że poddawanie się ocenie i udział w reno-
mowanych konkursach. Jednym z nich jest
program Polskiej Nagrody Jakości, który od
lat organizuje KIG.

Jak postrzega pan inicjatywy, które pro-
mują jakość oraz podmioty zaangażowane
w jej doskonalenie w praktyce oraz popula-
ryzację?

– Należy ocenić wysoko każdą inicjaty-
wę promującą jakość. Wyrazem tego jest pa-
tronat Krajowej Izby Gospodarczej nad róż-
nymi programami, takimi jak: Fair Play czy
też Godło „Teraz Polska”. Ze swej strony je-
steśmy twórcą i instytucją certyfikującą Sys-
tem Przeciwdziałania Zagrożeniom Korup-
cyjnym.

Rozmawiała Magdalena Szczygielska
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Świadomie wdrożone systemy zarządzania jakością są skutecznym instrumentem
usprawniającym funkcjonowanie przedsiębiorstwa, szczególnie pod względem 
organizacyjnym oraz relacji z klientem – mówi Andrzej Arendarski, 
prezes Krajowej Izby Gospodarczej
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Wciąż niedoceniana jakość

Posiadanie certyfikowanego systemu zarządzania
nie jest już jedynym wyróżnikiem konkurencyjności.
Pozwala jednak przedsiębiorstwom na 
uporządkowanie procesów, przez co 
zarządzanie staje się bardziej efektywne



ZDW w Katowicach jest jedynym
zarządem dróg w Polsce, który
wprowadził jednolite wytyczne
techniczne i projektowe oparte

o nowoczesne normy Unii Europejskiej.
To duże udogodnienie dla wykonawców i ka-
pitalne ułatwienie w komunikacji między
ZDW w Katowicach a wykonawcami. Ci
ostatni jeszcze przed przystąpieniem do
przetargu na wykonanie projektu, remontu
czy budowy drogi albo obiektu mostowego
mogą zapoznać się ze szczegółowymi wy-
maganiami technicznymi i projektowymi.
Wykonawcom ułatwia to skalkulowanie
ceny, organizację pracy i wybór poddo-
stawców. Z kolei inspektorzy i kierownicy
projektów ZDW w Katowicach łatwiej mogą
kontrolować jakość materiałów i wykonanych
prac, ponieważ na wszystkich budowach
obowiązują jednakowe parametry tech-
niczne.

Prace nad wytycznymi rozpoczęły się
w 2005 roku. Wprowadzono je w roku 2009.
Nie jest to jednak zbiór zamknięty. Potrzeba
ich korekty wynika ze zmieniających się wa-
runków ich stosowania, poszerzania zasobu
doświadczeń i wprowadzania nowych tech-
nologii. I tak w 2011 roku wprowadzono WT
BT (badanie typu), opisujące szczegółowo za-
sady badania mieszanek mineralno-asfalto-
wych. Dzięki temu dokumentowi ujednolicone
zostały wymagania stawiane wykonawcom re-

montów dróg oraz dostawcom mieszanek mi-
neralno-asfaltowych.

1 lipca bieżącego roku opublikowana zo-
stała trzecia edycja Wytycznych Technicznych
ZDW w Katowicach. Przyniosła ona aktu-
alizację istniejących norm i kilka nowych.
W zmienionych wytycznych nacisk został po-
łożony na zwiększenie wymagań dotyczących
równości warstw ścieralnych nawierzchni.
Wśród nowości są m.in. uregulowania doty-
czące warstw ścieralnych o polepszonych wła-
ściwościach akustycznych. Zupełną nowością
są wytyczne projektowe dotyczące barier
ochronnych, jakie stosowane będę odtąd na
drogach wojewódzkich w Śląskiem.

Wytyczne zostały poddane zrecenzo-
waniu przez naukowe autorytety w dziedzi-
nie drogownictwa. Warto przytoczyć fragment
opinii dr. hab. inż. Tadeusza Sandeckiego,
profesora na Politechnice Warszawskiej,
który o wytycznych opisujących zasady pro-
jektowania barier ochronnych napisał m.in.
że: „…opracowano je z uwzględnieniem
najnowszej wiedzy technicznej dotyczącej sys-
temów barier ochronnych, obowiązujących
aktów prawnych, norm, dyrektyw unijnych,
jak również doświadczeń polskich i euro-
pejskich przy eksploatacji tych urządzeń”. Da-
lej prof. Tadeusz Sandecki zwraca uwagę, że
konieczność opracowania tych wytycznych
wynika z braku odpowiednich rozporzą-
dzeń ministra transportu, budownictwa i go-

spodarki morskiej. Zwraca także uwagę na
to, iż w opracowaniu wytycznych projekto-
wania barier ochronnych „jest widoczne
wykorzystanie najnowszej wiedzy europej-
skiej” oraz, że ową wiedzę poddano „wery-
fikacji ze względu na odmienne zachowania
uczestników ruchu na polskich drogach”. In-
nymi słowy, wszystkie przetargi ogłaszane od
lipca bieżącego roku zawierają już w specy-
fikacjach (SIWZ) odniesienie do trzeciej
edycji WT ZDW w Katowicach i wszystkie
remonty i inwestycje będą weryfikowane
w oparciu o nie.

Trzeba zauważyć, że wprowadzenie Wy-
tycznych Technicznych w ZDW w Katowicach
miało bardzo duże znaczenie dla procesu kon-
troli jakości remontów dróg wojewódzkich.
Wykonawcy już na etapie przystępowania do
przetargu mieli jasną i nie budzącą żadnych
wątpliwości informację o koniecznych do za-
stosowania materiałach i technologiach.
Praktyka pokazała, że w dużej części wyeli-
minowano dzięki temu niepotrzebne dysku-
sje o sensowności stosowania lepszych ja-
kościowo, choć droższych materiałów i tech-
nologii, co miało miejsce, gdy brak było wy-
tycznych.

Wytyczne techniczne są dostępne dla
wszystkich zainteresowanych na stronie BIP
ZDW w Katowicach. Dostęp do serwisu tak-
że przez zakładkę „Standardy ZDW” w menu
na głównej stronie www.zdw.katowice.pl. �

Jakość przede wszystkim
Mówi się, że ubogich nie stać na tanie rzeczy, dlatego w sytuacji ciągłego 
niedoinwestowania infrastruktury drogowej dbałość o jakość drogowych 
remontów ma zasadnicze znaczenie. Wychodząc z tego założenia, 
ZDW w Katowicach wypracował i wdrożył własne standardy techniczne 
obowiązujące przy remontach i budowie dróg wraz z ich infrastrukturą

Droga wojewódzka nr 946
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Wdobie błyskawicznego postę-
pu, innowacji, kiedy dostoso-
wanie do odbywających się
w otoczeniu przeobrażeń staje

się warunkiem koniecznym do przetrwania
i rozwoju firmy, trudno pozostawać biernym
i nie dążyć do udoskonalania swojego przed-
siębiorstwa. Każda firma w takiej sytuacji musi
podjąć wiele ulepszeń, prób wdrożenia no-
wych rozwiązań, które pozwolą jej osiągnąć
przewagę nad konkurentami i zapewnić sta-
ły rozwój. Wdrożenie Zintegrowanego Sys-
temu Zarządzania Jakością, Środowiskiem
oraz Bezpieczeństwem i Higieną Pracy jest
jednym ze sposobów na uzyskanie lepszej po-
zycji na rynku, dlatego też przedsiębiorstwa
w ostatnich latach coraz częściej korzystają
z takiego rozwiązania. Pozwala ono fir-
mom z jednej strony na zapewnienie od-
biorców o najwyższych parametrach ich
produktu finalnego, z drugiej zaś ułatwia
optymalizację zasobów oraz zapewnia lep-
szą komunikację wewnątrz firmy – napisała
Marzena Wylężek w Zeszytach Naukowych
Politechniki Śląskiej.

Aby było skuteczniej
Zintegrowany system zarządzania to: po-

łączenie procesów, procedur i praktyk dzia-
łania, stosowanych w organizacji, w celu
wdrożenia jej polityki, które może być bardziej
skuteczne w osiąganiu celów niż podejście po-
przez oddzielne systemy. Są to trzy, współ-
działające ze sobą i uzupełniające się pod-
systemy stosowane w przedsiębiorstwach, do-
tyczące jakości, środowiska i bhp. Dziedziny
te dotychczas były postrzegane oddzielnie lecz
w miarę wdrażania poszczególnych systemów
zaczęto zauważać ich wzajemne przenikanie
się. Dlatego powstała koncepcja zintegro-
wanych systemów zarządzania. Jej wdroże-
nie umożliwia skuteczne i równoczesne za-
rządzanie wieloma podsystemami poprzez
ustanowienie i realizację jednolitej polityki.

Zazwyczaj podstawą większości projektów
jest System Zarządzania Jakością zgodny z wy-
maganiami normy ISO 9001. Najczęściej in-
tegracja dotyczy dwóch lub trzech wybranych
systemów. Wiele przedsiębiorstw integruje
system zarządzania jakością z systemem za-
rządzania środowiskowego ISO 14001 oraz

systemem zarządzania bezpieczeństwem i hi-
gieną pracy PN N /OHSAS 18001.

Zgodnie z normą terminologiczną ISO,
jakość to: „zespół właściwości jednostki,
dzięki którym jest ona w stanie zaspokajać
ustalone lub założone potrzeby ”. Nato-
miast system jakości jest to: „struktura or-
ganizacyjna, procedury, procesy i zasoby
niezbędne do zarządzania jakością.”

Te systemy są budowane i rozwijane
najczęściej na podstawie opisanych w normie
wymagań. Nie obowiązują żadne uregulo-
wania prawne, które zmuszałyby organizacje
do ich stosowania. Teoretycznie przedsię-
biorstwa mogą budować systemy zarządza-
nia jakością bez odnoszenia się do wymagań

zawartych w normach i mogą być to systemy
działające skutecznie i efektywnie. Problemem
jest natomiast uwierzytelnienie tak wdrożo-
nego SZJ na rynku. Uniemożliwiona jest rów-
nież certyfikacja takiego systemu. To odbie-
ra atuty w konkurowaniu z przedsiębior-
stwami posiadającymi certyfikaty.

Co jest podstawą
Według portalu ISO.org.pl wdrożenie

Zintegrowanego Systemu Zarządzania jest
polecanym i najkorzystniejszym rozwiązaniem
dla każdej organizacji. W zależności od spe-
cyfiki branży i planów, jakie firma chce zre-
alizować w danym czasie, wdraża ona róż-
ne podsystemy.
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Kilka w jednym 
Nawet średniej wielkości firma jest skomplikowaną, wielowarstwową 
strukturą, której opanowanie i zarządzanie wymaga użycia licznych narzędzi. 
Lepiej jest mieć je wszystkie w komplecie niż co jakiś czas sięgać po inne. 
Taką możliwość daje Zintegrowany System Zarządzania Jakością, 
Środowiskiem oraz Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
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Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania
do przedsiębiorstwa wiąże się z wieloma 
korzyściami zarówno dla jego pracowników,
otoczenia, jak i samego przedsiębiorstwa. 
Jednak, aby móc dostrzegać te korzyści, 
najpierw należy odpowiednio zaplanować projekt



Wdrożony i certyfikowany Zintegrowa-
ny System Zarządzania przyczynia się do: bar-
dziej harmonijnego i dynamicznego rozwo-
ju przedsiębiorstwa; minimalizacji i opty-
malizacji kosztów związanych z wdroże-
niem i utrzymywaniem systemu – możliwość
jednoczesnego procesu certyfikacji i spra-
wowania nadzoru nad systemem, a tym sa-
mym wzrost zysków i rentowności firmy; lep-
szej organizacji pracy, jednoznacznego okre-
ślenia zadań, kompetencji i odpowiedzialności
pracowników oraz ich gotowości do speł-
niania wymagań klienta; uporządkowania i eli-
minacji dublujących się działań we wszystkich
obszarach przedsiębiorstwa oraz zmniejsze-
nia niezgodności wewnętrznych; efektywne-
go gospodarowania posiadanymi zasobami;
ujednolicenia i zmniejszenia ilości doku-
mentacji – powiązania ze sobą w sposób
przejrzysty i logiczny zarówno procedur, jak
i procesów odnoszących się do różnych sys-
temów; zwiększenia elastyczności we wpro-
wadzaniu zmian; usprawnienia zarządzania
oraz działań i stworzenia podstawy do ewen-
tualnego wprowadzenia w przedsiębiorstwie
idei TQM – Total Quality Management
(Kompleksowego Zarządzania Jakością);
ułatwienia w spełnianiu wymogów prawnych
i zapewnienia szybkiego dostosowania ure-
gulowań wewnętrznych do zmian zacho-
dzących w obowiązującym systemie praw-
nym; wzmacniania pozycji firmy na rynku,

zwłaszcza rynku Unii Europejskiej; pozy-
tywnego kształtowania wizerunku firmy
w oczach klientów, kontrahentów, oraz spo-
łeczeństwa czy jednostek nadzorujących ze
strony państwa; wzrostu prestiżu oraz za-
ufania do firmy.

Dobrze zaplanować
„Wdrożenie Zintegrowanego Systemu

Zarządzania do przedsiębiorstwa wiąże się
z wieloma korzyściami zarówno dla jego pra-
cowników, otoczenia, jak i samego przedsię-
biorstwa. Jednak, aby móc dostrzegać te ko-
rzyści, najpierw należy odpowiednio zapla-

nować projekt. Konieczne jest wskazanie
zadań do realizacji w ramach wdrożenia ZSZ,
oszacowanie czasu ich trwania i określenie re-
lacji pomiędzy nimi. Ponadto, należy określić
wymagane zasoby, oszacować budżet oraz
wskazać źródła finansowania. Na etapie
planowania należy uwzględnić również za-
grożenia, na jakie projekt może napotkać pod-
czas jego realizacji. Bardzo ważne jest
uwzględnienie udziału pracowników w całym
procesie wdrożenia oraz właściwa integracja
składowych systemu” – napisała Marzena
Wylężek. 

CZR
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CLKP realizuje badania w takich ob-
szarach jak: dokumenty, fonosko-
pia, zapisy wizualne, komputery,
poligrafia, antroposkopia, broń

i balistyka, mechanoskopia, metalografia,
wypadki drogowe, osmologia, chemia, bio-
logia, daktyloskopia i traseologia. Instytut
współpracuje z najlepszymi teoretykami oraz
praktykami z zakresu kryminalistyki podczas
opracowywania i wdrażania nowych metod,
a także najskuteczniejszych technik badania
materiału dowodowego. Współpraca z wio-
dącymi ośrodkami naukowymi pozwala na
prowadzenie projektów naukowo-badaw-
czych, które uzyskują wysokie oceny i wspar-
cie finansowe Narodowego Centrum Badań
i Rozwoju.

CLKP jest pierwszym w kraju laborato-
rium kryminalistycznym Policji, które otrzy-
mało certyfikat poświadczający spełnienie wy-
magań normy ISO 9001 z zakresu zarzą-
dzania jakością oraz uzyskało w 2005 roku
akredytację zgodnie z wymaganiami mię-

dzynarodowej normy ISO/IEC 17025 dla sze-
regu metod badawczych (zakres akredytacji
znajduje się na stronie internetowej
www.pca.gov.pl). Certyfikat Akredytacji jest
gwarancją na to, że wykonywane w CLKP ba-
dania są miarodajne i rzetelnie opiniowane
przez biegłych o potwierdzonych kompeten-
cjach.

Warto również podkreślić, że CLKP jest
laureatem wielu prestiżowych nagród; Instytut
otrzymał m.in. brązowy medal w konkursie
Forum Jakości oraz Certyfikat Innowacyj-
ności, dzięki czemu znalazł się w rankingu 500
najbardziej innowacyjnych firm zoriento-
wanych na rozwój. W 2012 roku Instytut zo-
stał wyróżniony Nagrodą Prezesa Zarządu
Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji za do-
skonalenie zarządzania w organizacji oraz
upowszechnianie i promowanie tematyki ja-
kościowej.

Pracownicy Laboratorium czynnie
uczestniczą w międzynarodowym forum
wymiany doświadczeń za pośrednictwem
eksperckich grup roboczych zrzeszonych
w ramach Europejskiej Sieci Instytutów
Nauk Sądowych (ENFSI), przez co mają
znaczący wpływ na wyznaczanie kierunków
rozwoju kryminalistyki zarówno w Europie,
jak i na świecie.

www.clk.policja.pl

Jakość w każdym calu
Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji – instytut badawczy jest liderem 
na polskim rynku wśród laboratoriów wykonujących badania kryminalistyczne

Centralne Laboratorium 
Kryminalistyczne Policji

WDROŻENIE ZINTEGOROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA

Faza przygotowawcza Faza wdrożeniowa Faza weryfikacyjna

1. Diagnoza aktualnego
stanu firmy
2. Zdefiniowanie zadań
3. Ocena zgodności
względem obowiązują-
cego prawa

1. Ustalenie regulacji 
odnośnie odpowiedzial-
ności najwyższego 
kierownictwa
2. Identyfikacja, ocena 
i analiza kluczowych
aspektów ZSZ
3. Dokumentacja ZSZ
4. Szkolenia

1. Kontrola i nadzór 
systemu
2. Audyt wewnętrzny
3. Przegląd i ocena 
przydatności systemu
4. Certyfikacja systemu

Źródło: Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej



Pozycja Państwowego Instytutu We-
terynaryjnego jako wiarygodnego
i kompetentnego laboratorium dzia-
łającego w systemie badań urzędo-

wych, usługowych, a przede wszystkim kra-
jowych laboratoriów referencyjnych to tradycja
i historia ponad 150 lat nauk rolniczych, w tym
weterynaryjnych, w Puławach – podkreśla dy-
rektor Instytutu, dr hab. Krzysztof Niemczuk
profesor nadzwyczajny.

W strukturze organizacyjnej Instytutu
znajdują się zakłady i pracownie naukowe zaj-
mujące się badaniami z zakresu etiologii, dia-
gnostyki, profilaktyki chorób zakaźnych i pa-
sożytniczych, w tym chorób odzwierzęcych,
oraz prowadzące badania nad występowa-
niem patogenów, leków i zanieczyszczeń che-
micznych w żywności i paszach. Badania są
realizowane w nowoczesnych laboratoriach
o klasie bezpieczeństwa CL2, CL3 i CL3 plus,

w których zlokalizowano również krajowe la-
boratoria referencyjne dla ponad 130 kie-
runków badań. 222 procedury badawcze sto-
sowane w Instytucie – przede wszystkim dla
badań urzędowych oraz naukowych i dia-
gnostycznych – są akredytowane przez Pol-
skie Centrum Akredytacji. Instytut jako kra-
jowe laboratorium referencyjne sprawuje
merytoryczny nadzór nad weterynaryjnymi
laboratoriami diagnostycznymi, uczestni-
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Fundament zbudowany
na jakości
Państwowy Instytut Weterynaryjny w Puławach, posiadający status 
Państwowego Instytutu Badawczego, jest jednym z najważniejszych 
ośrodków naukowych w zakresie nauk weterynaryjnych w Unii Europejskiej 
i jedyną placówką naukową tego typu w Polsce
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Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach



cząc jednocześnie w ponad 150 progra-
mach badań biegłości rocznie, które orga-
nizowane są przez europejskie laboratoria re-
ferencyjne, potwierdzając tym samym swo-
je kompetencje.

Instytut zatrudnia wysoce wykwalifiko-
wany i kompetentny personel, na który skła-
da się zespół 529 osób, w tym 105 pracow-
ników naukowych, 30 profesorów i 59 adiun-
któw ze stopniem naukowym doktora.

Instytut stale współpracuje ze Światową
Organizacją Zdrowia Zwierząt (OIE), Or-
ganizacją do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa
(FAO) oraz Światową Organizacją Zdrowia
(WHO), a pracownicy naukowi biorą aktywny
udział w międzynarodowych programach ba-
dawczych.

Od 2003 roku w Instytucie realizowany
jest Program Wieloletni pt. „Ochrona zdro-
wia zwierząt i zdrowia publicznego”, które-
go celem jest monitorowanie obecności sub-
stancji niepożądanych w żywności i paszach
oraz niedopuszczenie do rozprzestrzeniania
się chorób zakaźnych zwierząt, w tym chorób
odzwierzęcych.

Swoje osiągnięcia naukowe Instytut upo-
wszechnia w formie podręczników, instruk-
cji, opracowań monograficznych oraz w wy-
dawanym od 1957 roku w języku angielskim
„Bulletin of the Veterinary Instiute in Pulawy”.

W ramach działającego w Instytucie
Weterynaryjnego Centrum Kształcenia Po-
dyplomowego tylko w ciągu 10 ostatnich lat
przeszkolono ponad 25 tys. lekarzy wetery-
narii w ramach siedemnastu różnych spe-
cjalizacji.

Obecnie Instytut jest jednym z najno-
wocześniejszych kompleksów laboratoryj-
nych w Unii Europejskiej, stanowiąc wyma-
rzone miejsce pracy dla ambitnych absol-
wentów szkół wyższych, mogących rozwijać
swoje zainteresowania w ramach studiów dok-
toranckich.

W Instytucie ustanowiono i wdrożono
system zarządzania zgodny z wymaganiami
normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005. Poprzez
wdrożenie systemu zarządzania laboratoria
potwierdzają swoje kompetencje do świad-
czenia usług badawczych lub wzorcujących.
Wdrożenie systemu zarządzania i jego usta-
wiczne doskonalenie buduje fundament, na
którym można bezpiecznie rozwijać działal-
ność, a ponadto jest najskuteczniejszą metodą
osiągnięcia celu, jakim jest zwiększenie wy-
dajności i efektywności działań, prowadzących
do uzyskania wiarygodnych, rzetelnych i uży-
tecznych wyników. Doskonalenie w zakresie
systemu zarządzania, rozumiane jako dzia-
łanie, mające na celu zwiększenie zdolności
do spełnienia wymagań klienta, przynosi
szereg wymiernych korzyści, którymi są m.in.:
podniesienie prestiżu na rynku krajowym
i międzynarodowym, uruchomienie procesu
ciągłego doskonalenia działalności, zapew-
nienie sprawnego przepływu informacji o za-
daniach i ich realizacji.

W obliczu zmian i reform, jakie nie-
ustannie zachodzą w sektorze publicznym,
posiadanie certyfikowanego systemu za-
rządzania przestaje być już narzędziem
zdobywania przewagi konkurencyjnej, a sta-
je się stopniowo wyznacznikiem minimal-
nego poziomu akceptowalnego przez wy-
magających klientów i rynki oraz stanowi
podstawowy warunek utrzymania pozycji na
rynku.

System zarządzania wdrożony i stale
doskonalony w PIWet-PIB nie tylko polep-
sza ogólną rentowność Instytutu, ale znacz-
nie umacnia jego pozycję na rynku i zwięk-
sza zaufanie klientów. Uzyskanie i utrzy-
mywanie certyfikatów akredytacji nie zwol-
niło Instytutu i jego laboratoriów z obo-
wiązku stałego doskonalenia wdrożonego
systemu zarządzania jakością. Koniecz-
ność szybkiego reagowania na potrzeby
klientów, wynikające miedzy innymi ze
zmieniających się przepisów prawnych czy
też postępu technicznego i technologicz-
nego, była główną przyczyną starania się
o elastyczny zakres akredytacji. Udzielenie
akredytacji w zakresie elastycznym przez
Polskie Centrum Akredytacji stworzyło
możliwość szybszego dostosowywania się
do potrzeb klientów poprzez modyfikowa-
nie i włączanie dodatkowych metod do
zakresu akredytacji bez konieczności każ-
dorazowego przeprowadzania oceny PCA.
Mając na uwadze istotność i rangę krajo-
wych laboratoriów referencyjnych PIWet-
PIB, które od wielu lat są dostawcami wia-
rygodnych usług PT jak również ILC, In-
stytut podjął działania zmierzające do
wdrożenia systemu zarządzania na zgod-
ność z normą PN-EN ISO/IEC 17043:2011
„Ocena zgodności – Ogólne wymagania do-
tyczące badań biegłości”.

www.piwet.pulawy.pl
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Dyrektor PIWet-PIB dr hab. Krzysztof
Niemczuk profesor nadzwyczajny



System zarządzania jakością funk-
cjonuje skutecznie wówczas, gdy
cele organizacji są jasno zdefinio-
wane. Muszą być one mierzalne

oraz mieć przełożenie na kluczowe wskaźni-
ki przejrzystych i skutecznych procesów.

Najlepszym dowodem na zdolność or-
ganizacji do osiągnięcia sukcesu jest ciągła po-
prawa wyników. Zasady zarządzania jakością
zapewniają prowadzenie w sposób ukierun-
kowany i systematyczny działań zmierzają-
cych do zarządzania organizacją tak, by bez
przerwy się doskonaliła. Najważniejsza jest
konsekwentna orientacja na klienta, będące-
go podstawowym elementem udanego biz-
nesu.

Nowa wersja najważniejszej, najbardziej
popularnej na świecie normy została opu-
blikowana 14 listopada 2008 roku przez In-
ternational Organization for Standardization
(ISO). Nie wprowadza żadnych nowych
warunków. Nowa norma to przede wszystkim
uściślenie wcześniej zdefiniowanych wyma-

gań i sformułowanie ich w sposób bardziej
przejrzysty i jednoznaczny. W wielu punktach
dodano uwagi, które ułatwiają zrozumienie
postanowień normy. Przyjęto, że okres przej-
ściowy będzie trwał 2 lata. Oznacza to, że
wszystkie certyfikaty wydane wcześniej na
zgodność z ISO 9001 straciły swoją ważność
z dniem 14 listopada 2010 roku.

Co trzeba udowodnić?
Norma ma zastosowanie, gdy organi-

zacje chcą wykazać zdolność do ciągłego do-
starczania wyrobów, spełniających wyma-
gania klienta, oraz do działania w zakresie
nadrzędnych przepisów. Na System Zarzą-
dzania Jakością składają się: struktura or-
ganizacyjna, planowanie procesów, zasobów
i dokumentacji, które są stosowane przez or-
ganizację, aby osiągnąć cele dotyczące jakości
oraz doskonalić swe wyroby i usługi, wy-
chodząc naprzeciw wymaganiom klientów;
system przeznaczony jest dla przedsię-
biorstw o różnych rozmiarach, dotyczy bo-
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Podstawa udanego biznesu
Na całym świecie ponad milion certyfikowanych firm czerpie korzyści 
z popularnej normy ISO 9001 jako narzędzia do zarządzania organizacją 
i doskonalenia swojej działalności. Norma obejmuje wymagania dla zapewnienia 
jakości wyrobów, usług oraz projektowania i rozwoju
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Korzyści z wdrożenia 
normy ISO 9001:

• zdobycie zaufania klientów;
• zwiększenie ich satysfakcji;
• wzrost motywacji pracowników;
• jasne zdefiniowanie 

odpowiedzialności;
• podejmowanie decyzji na podstawie 

faktów;
• ustalenie skutecznych i efektywnych 

procesów;
• zminimalizowanie ryzyka działalności 

firmy;
• zainicjowanie ciągłego doskonalenia;
• oszczędność czasu i kosztów;
• zapobieganie powstawaniu błędów 

zamiast ich poprawiania;
• poprawa wizerunku firmy;
• zmniejszenie dziur komunikacyjnych;
• zdolność szybkiego reagowania 

na zmiany zachodzące na rynku.



wiem tego, jak firma ma być zarządzana bez
względu na jej wielkość; nie ma aktualnie bar-
dziej uniwersalnego, standaryzowanego sys-
temu zarządzania niż prezentowany w mię-
dzynarodowej normie ISO 9001:2008; ma on
zastosowanie w każdej organizacji, jest co-
raz bardziej popularny we wszelkiego rodzaju
organizacjach usługowych, nawet tak spe-
cyficznych jak gospodarka komunalna,
mieszkalnictwo, szpitale i przychodnie zdro-
wia, zakłady pogrzebowe, a nawet więzien-

nictwo; jest wdrażany również przez instytucje
samorządowe czy organy administracji – na
przykład starostwa powiatowe, urzędy miast
i gmin czy sołectwa; często to klienci wy-
magają od dostawców, aby posiadali certy-
fikat jakości ISO 9001:2008, będący gwa-
rantem zapewnienia i utrzymania systemu ja-
kości w firmie; dotyczy również średnich i ma-
łych firm, w tym świadczących usługi po-
mocnicze.

Norma ISO 9001:2008 to atut w walce
konkurencyjnej na wolnym, wspólnym rynku
Unii Europejskiej. Stwarza dobrą praktykę za-
rządzania jakością, a więc pośrednio ułatwia
również zdobywanie obowiązujących na ryn-
ku unijnym znaków bezpieczeństwa i jakości.

Krok po kroku
Co trzeba zrobić, żeby osiągnąć zamie-

rzone cele? Koncentracja na klientach ozna-
cza na przykład skupienie się nie tylko na ak-

tualnych, ale także na ich przyszłych potrze-
bach. W stylu działania firmy potrzebne jest
też przywództwo. Oznacza to, że kadra kie-
rownicza jest odpowiedzialna za wyznacze-
nie polityki, celów, strategii i kierunków roz-
woju organizacji. Najwyższe kierownictwo od-
powiada także za motywowanie i zaangażo-
wanie wszystkich pracowników w rozwój
organizacji i stworzenie korzystnych warun-
ków do działania w tym kierunku. Jedynie peł-

ne zaangażowanie wszystkich pracowników
w realizację strategii i celów organizacji po-
zwala na maksymalne wykorzystanie jej po-
tencjału w celu uzyskania zamierzonych ko-
rzyści.

Kolejny wymóg to podejście procesowe.
Wszystkie działania organizacji traktować na-
leży i zarządzać nimi jako wzajemnie po-
wiązanymi i oddziałującymi na siebie pro-
cesami.

Ciągłe doskonalenie oznacza natomiast
nieprzerwane, systematyczne działania w celu
zwiększenia prawdopodobieństwa wzrostu za-
dowolenia klientów i zewnętrznych partnerów.
Służą do tego zasady narzucone przez nor-
mę – audyt wewnętrzny oraz działania kory-
gujące i zapobiegawcze. W procesie decy-
zyjnym należy natomiast opierać się na
sprawdzonych i logicznie przeanalizowa-
nych informacjach.

O powodzeniu decydują też wzajemnie
korzystne powiązania z dostawcami. Orga-
nizacja i jej partnerzy są zależni od siebie. Po-
wiązania między nimi powinny być skon-
struowane w ten sposób, aby przynosiły
obopólną korzyść. Powinny pozwalać na
szybkie reagowanie w wypadku zmieniającej
się sytuacji rynkowej oraz potrzeb klientów.
Pozwala to na zwiększenie rentowności or-
ganizacji i jej partnerów.

(CR)
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Norma ISO 9001:2008 to atut w walce 
konkurencyjnej na wolnym, wspólnym rynku Unii
Europejskiej. Stwarza dobrą praktykę zarządzania
jakością, a więc pośrednio ułatwia również 
zdobywanie obowiązujących na rynku unijnym
znaków bezpieczeństwa i jakości

Instytut Technologii Drewna to jedyna
w Polsce jednostka naukowo-badawcza,
której działalność obejmuje całe spek-
trum zagadnień dotyczących drewna,

jego przerobu i zastosowań, począwszy od ba-
dań właściwości materiałów drzewnych, a skoń-
czywszy na zaświadczaniu o jakości wyrobów
drzewnych i procesów wytwórczych poprzez
wydawane specjalistyczne opinie, analizy,
ekspertyzy i certyfikaty.

Instytut posiada status jednostki notyfi-
kowanej nr 1583 w zakresie Dyrektywy Rady
nr 2006/42/EC (maszynowej) oraz status Nie-
zależnego Kontrolera nr TPC-19 produkcji
tworzyw drzewnych w zakresie emisji for-
maldehydu przyznany przez California Air
Resources Board (CARB).

W roku 2011 w ITD został wdrożony sys-
tem zarządzania jakością według ISO
9001:2008 w obszarze prac naukowych, ba-
dawczo-rozwojowych, usług badawczych,

ekspertyz, opinii, doradztwa i szkoleń z za-
kresu przerobu drewna i kompozytów drzew-
nych. Przy Instytucie działa Laboratorium Ba-
dania Drewna, Materiałów Drewnopo-
chodnych, Opakowań, Mebli, Konstrukcji
i Obrabiarek akredytowane przez Polskie
Centrum Akredytacji (PCA). W Laboratorium

świadczone są usługi w zakresie badania
drewna, materiałów drzewnych i drewnopo-
chodnych, konstrukcji i wyrobów z tych ma-
teriałów, biopaliw i ochrony środowiska oraz
maszyn i urządzeń do obróbki drewna. Cer-
tyfikacja wyrobów przemysłu drzewnego
przeprowadzana jest natomiast w akredyto-
wanym przez PCA Centrum Certyfikacji
Wyrobów Przemysłu Drzewnego. Zakres
certyfikacji obejmuje meble, płyty drewno-
pochodne, laminowane panele podłogowe,
podłogi drewniane, płyty wiórowe oklejone
i biopaliwa stałe.

Od roku 2005 Instytut jest koordynato-
rem Polskiej Platformy Technologicznej Sek-
tora Leśno-Drzewnego, której celem jest
dążenie do zrównoważonego wykorzystania
odnawialnego źródła surowca, jakim jest
drewno.

www.itd.poznan.pl

Innowacje dla przemysłu
Instytut Technologii Drewna (ITD) to nowoczesny ośrodek naukowy,
prowadzący działalność naukowo-badawczą, innowacyjną i edukacyjną
w ścisłej współpracy z szeroko pojętym sektorem leśno-drzewnym

Testowanie wytrzymałości drewna
klejonego warstwowo



Stereotyp o dyskietce jest skutecznie ła-
many przez ZUS. „Zintegrowany wieloka-
nałowy system obsługi klientów” brzmi no-
wocześnie.

– Faktycznie, wystarczy odwiedzić któryś
z oddziałów ZUS-u lub skorzystać z dowol-
nej usługi dostępnej przez internet albo tele-
fon, żeby przekonać się, że na dzień dzisiej-
szy możemy uznać ten postulat za zrealizo-
wany, a dyskietki zostały zastąpione elektro-
nicznymi kanałami komunikacji.

Owo zintegrowanie to połączenie kilku ro-
dzajów komunikacji z klientem. Po pierwsze
jest to Nowy Portal Informacyjny, który za-
pewnia dostęp do konta ubezpieczonego
– świadczeniobiorcy, równocześnie został
utworzony nowy kanał składania dokumen-
tów przez płatników, czyli e-płatnik, który jest
doskonałym narzędziem do przesyłania do-
kumentów i – co ważne – jest on narzędziem
bezpłatnym, a więc w tym przypadku odpa-
da konieczność zakupu podpisu kwalifiko-
wanego. Uruchomiliśmy także Centrum Ob-
sługi Telefonicznej, które pozwala na auto-
ryzację rozmówcy, a tym samym daje moż-
liwość załatwienia sprawy tak, jakbyśmy byli
w jednostce ZUS-u. W tym miejscu chciał-
bym zwrócić uwagę, że infrastruktura call cen-
ter nie jest uzależniona od godzin pracy od-
działów, jak to miało miejsce wcześniej.
Obecnie w call center praca zaczyna się o go-
dzinie 7.00 a kończy o 18.00, co znacząco uła-
twia komunikację z ZUS-em. Ponadto ostat-
nio rozszerzyliśmy funkcjonalność call cen-
ter o usługę oddzwaniania do klienta – a dzia-
ła to tak, że jeżeli klient dłużej oczekuje na
możliwość rozmowy, to po paru minutach au-
tomat informuje, że nie musi oczekiwać na po-
łączenie, gdyż ZUS do niego oddzwoni po
16.00, tj. po okresie największego natężenia
połączeń.

Kolejny element to urzędomaty zwane
przez nas zusomatami, stojące w oddziałach
ZUS-u. Mimo iż jednostka ZUS zamykana
jest o 16.00, to urządzenia czynne i dostęp-
ne są całą dobę. Jeśli upływa termin do zło-
żenia dokumentu, a chcemy dotrzymać ter-
minu, możemy to zrobić za pomocą tego
urządzenia, uzyskując formalne potwierdze-
nie. W Polsce zainstalowanych jest prawie 200

zusomatów, przy czym stoją one nie tylko
w naszych jednostkach, ale także m.in. w urzę-
dach miasta.

Ważne jest również to, że wszystkie te
udogodnienie zostały w całości sfinansowa-
ne ze środków unijnych w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Czyli system elektronicznej obsługi
klientów będzie w dalszym ciągu rozwijany?

– Oprócz klientów, do których adreso-
wany był obecnie działający system, chcemy
go otworzyć również na inne grupy odbior-

ców, np. na powiatowe urzędy pracy czy miej-
skie ośrodki pomocy społecznej. Dzięki tej
współpracy osoba bezrobotna nie będzie
musiała przynosić poświadczeń z ZUS-u tyl-
ko po to, żeby pracownik Powiatowego
Urzędu Pracy mógł sprawdzić, czy bezrobotny
nie ma jakiś innych tytułów ubezpieczenia.
Sprawdzi to, weryfikując klienta u siebie w sys-
temie, na podstawie informacji elektronicz-
nej z ZUS-u.

Rynek IT z zadowoleniem przyjął roz-
pisanie przez ZUS w 2012 roku kilku dużych
przetargów informatycznych.

– Już dwa lata temu, podpisując umowę
z Asseco, zdecydowaliśmy, że będzie to
ostatnia tego rodzaju formuła współpracy.
Wtedy też przejęliśmy ostatecznie wszystkie
prawa autorskie i majątkowe do Komplek-
sowego Systemu Informatycznego ZUS.
W związku z tym mogliśmy opracować spe-
cyfikacje i przygotować postępowania prze-
targowe, które opublikowaliśmy na przełomie
2012 i 2013 roku.

Na czym polegać będą usługi świadczone
przez nowych kontrahentów?

– System KSI, który był do tej pory jed-
nolity, utrzymywany i rozbudowywany przez

jednego dostawcę, został podzielony na lo-
giczne fragmenty, zdefiniowane technolo-
gicznie, ale również według kryterium moż-
liwości niezależnego rozwoju. Rozwój Kom-
pleksowego Systemu Informatycznego to
dostosowanie rdzenia systemu do zmian
wymaganych przez czynniki zewnętrzne,
czyli przede wszystkim nowelizacje prawa.
A warto dodać, że od 1998 roku, kiedy zaczęto
budować KSI, zmian tych było ponad 500!

Pozostałe elementy systemu to system
„workflow”, czyli Elektroniczna Platforma
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Klient 
w elektronicznym ZUS-ie
Rozmowa z Dariuszem Śpiewakiem, członkiem zarządu Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych, który nadzoruje Pion Operacji, 
Eksploatacji Systemów i Bezpieczeństwa Informacji
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Głównym celem postępowań przetargowych 
jest zwiększenie naszej efektywności, 
zdywersyfikowanie dostawców, a przez to 
optymalizacja kosztowa. Będzie więc zdecydowanie
taniej. Udostępnione zostaną nowe kanały 
komunikacji, a dotychczasowe zostaną rozszerzone



Wymiany Danych (EPWD), która wspiera
procesy wewnętrzne. Dalej to System Archi-
wum, czyli integracja wszystkich doku-
mentów w taki sposób, aby funkcjonowały
w ZUS-ie już tylko w wersji elektronicznej. Ko-
lejny system to Hurtownia Danych, czyli na-
rzędzie do generowania statystyk na po-
trzeby wewnętrzne i zewnętrzne oraz rapor-
tów pod kątem zewnętrznej kontroli płatni-
ków. Pracujemy nad takim systemem, który
lepiej profilowałby potencjalnych płatników
do kontroli i usprawniał czynności kontrol-
ne. Podobnie byłoby z kontrolą zwolnień le-
karskich. Kiedy będziemy mieli w Hurtowni
Danych informacje o wszystkich zwolnie-
niach, to o wiele efektywniejsze stanie się po-
tencjalne typowanie do kontroli.

Kolejnym projektem jest Nowy Portal In-
formacyjny, który już istnieje, ale tak jak wspo-
mniałem wcześniej, będziemy go rozwijać.
W pierwszym etapie chcemy uruchomić
elektroniczne zwolnienia lekarskie, które do-
celowo zastąpią dotychczasowe zwolnienia
papierowe. To z naszej strony będzie wy-
chodziła informacja do płatnika o tym, że jego
pracownik jest chory. Będzie tak, ponieważ do-
kument zwolnienia będziemy mieli w wersji
elektronicznej bezpośrednio po wprowadze-
niu przez lekarza w gabinecie lekarskim.
Chcemy również udostępnić kolejne wnioski
i sprawy, które wzbogacą kompleksową ob-
sługę klientów za pomocą Platformy Usług
Elektronicznych.

Czyli mamy sytuację, w której podział
bardzo skomplikowanego i różnorodnego ob-
szaru przyniesie coraz głębszą dywersyfikację
dostawców IT?

– Już teraz mogę powiedzieć, że w po-
równaniu do 2009 roku mamy istotnie wię-
cej dostawców zewnętrznych. W 2009 roku
90 proc. realizacji budżetu informatyki było
w rękach dwóch grup dostawców: Asseco SA
i spółki z rodziny ZETO. W chwili obecnej
ci dwaj dostawcy realizują nie więcej niż
50 proc. udziału w budżecie IT. Zmierzamy
do tego, aby łączne koszty eksploatacji tych
systemów w przeciągu najbliższych trzech lat
spadły do poziomu 30 proc. Koszty dwóch
kluczowych systemów co roku są mniejsze,
tak więc nasze założenia są jak najbardziej
realne. Chcemy utrzymać ten trend tak, aby
po zakończeniu przetargów eksploatacja
tych dwóch systemów, która w 2009 kosz-
towała przeszło 400 mln zł, spadła do po-
ziomu 300–250 mln zł.

Czy rozstrzygnięcie przetargów i pod-
pisanie nowych umów przez ZUS będzie od-
czuwalne dla państwa klientów?

– Głównym celem postępowań przetar-
gowych jest zwiększenie naszej efektywności,
zdywersyfikowanie dostawców, a przez to
optymalizacja kosztowa. Będzie więc zde-
cydowanie taniej. Udostępnione zostaną
nowe kanały komunikacji, a dotychczasowe
zostaną rozszerzone. Pamiętać trzeba, że
ZUS ma dużo więcej grup klientów w po-

równaniu z innymi instytucjami publiczny-
mi, z którymi prowadzi integrację systemów.
Dla lepszej jakościowo współpracy z NFZ
dość istotnie zmodernizowaliśmy nasz sys-
tem komunikacji w zakresie przekazywania
danych, dzięki czemu możliwe było zreali-
zowanie projektu e-WUŚ. Zelektronizowa-
liśmy współpracę z Poczta Polską. Oczywi-
ście listy z decyzjami idą do klientów trady-
cyjną drogą, ale ich nadanie i rozliczanie od-
bywa się już drogą elektroniczną. Planujemy
integrację z innymi systemami, takimi jak
Centrum Systemów Informatycznych Ochro-
ny Zdrowia, dotyczące choćby wymiany
dokumentacji medycznej drogą elektronicz-
ną na potrzeby procedury orzeczeń lekar-
skich. Planujemy elektroniczną wymianę
danych z Ministerstwem Pracy oraz Mini-
sterstwa Sprawiedliwości, z którymi chcemy
wymieniać część informacji wyłącznie dro-
gą elektroniczną. Rozwijamy także współ-
pracę z Centralna Ewidencją Działalności

Gospodarczej. To są obszary, które zaowo-
cują bardzo dużymi usprawnieniami w ob-
słudze klientów.

Wygląda na to, ze cały system, o którym
mówimy, jest jednym z większych elemen-
tów w układance, która złoży się na pojęcie
e-państwa.

– ZUS jest liderem tego obszaru. Wdro-
żenie usług drogą elektroniczną zostało uho-
norowane przez miesięcznik „Computer-
world” nagrodą Lidera Informatyki 2012.
W tej chwili na naszym portalu zarejestrowało
się przeszło 250 tys. użytkowników i liczba ta
stale rośnie, dokumenty co miesiąc składane
przez przedsiębiorców do ZUS-u mogą być
już wyłącznie przesyłane droga elektronicz-
ną. Bez tego zusowskiego puzzla e-państwo
na pewno nie może być kompletne.

Rozmawiał Tomasz Rekowski

www.zus.pl
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Jak fundusze europejskie przyczyniają
się do zmian jakościowych w spółce Tram-
waje Warszawskie, a tym samym poprawy
transportu publicznego w stolicy?

– Dofinansowania z funduszy UE umoż-
liwiają Tramwajom Warszawskim szybszą re-
alizację inwestycji, w tym także zakupy no-
wego taboru. Beneficjentami tych środków są
pasażerowie podróżujący nowoczesnymi
tramwajami po zmodernizowanej lub nowo
zbudowanej infrastrukturze torowo-sieciowej.
Wybierają oni chętnie nowoczesny, niskopo-
dłogowy, cichy, klimatyzowany tramwaj,
uznając go za szybki i niezawodny, w po-
równaniu z innymi pojazdami poruszający-
mi się po zatłoczonych ulicach Warszawy.
Spółka pięciokrotnie skorzystała z dofinan-
sowań z tych funduszy. Od 2005 roku zre-
alizowaliśmy bądź jesteśmy w trakcie realizacji
5 inwestycji połączonych z zakupem nowo-
czesnego taboru. Ostatnie projekty od 2009
roku, oprócz modernizacji i rozbudowy tras,
zapewniły dofinansowanie do 179 tramwa-
jów niskopodłogowych 120Na Swing ze 186
zamówionych w ramach kontraktu. Na liście
dofinansowań są 2 kolejne projekty, połączone
z zakupami 75 sztuk nowego taboru. Spo-
dziewana kwota dofinansowania ogółem to
około 1 216,55 mln zł.

Jakim taborem dysponuje firma i jak
ważne jest w przyjętej strategii firmy jego sys-
tematyczne unowocześnianie? Co jest kry-
terium zakupu nowych pojazdów?

– Dysponujemy 762 wagonami, w tym
197 to najnowocześniejsze tramwaje nisko-
podłogowe typu 120N i 120Na Swing, co sta-
nowi około 26 proc. całego taboru. W 2012
roku pożegnaliśmy ostatnie tramwaje typu
13N, eksploatowane od około 50 lat. Strate-
gia firmy zakłada zastąpienie do końca 2015

roku taboru z lat 70. i 80. XX wieku wagonami
niskopodłogowymi, w tym 45 sztukami dwu-
kierunkowymi długości ponad 30 m oraz 30
sztukami krótkimi – 18–22 m. Wymieniliśmy
już około 40 proc. taboru, obniżając jego śred-
ni wiek z 20 do 16 lat. Niemal każdego dnia
na torowiskach pojawiają się nowe pojazdy
– wygodne, ciche, przyjazne dla niepełno-
sprawnych, z systemami: informacji, emisji re-
klam, biletomatami i monitoringiem zapew-
niającym bezpieczeństwo pasażerów. Stałe
unowocześnianie taboru to podstawa strategii
firmy, służy podnoszeniu jakości naszych
usług. Rozwiązania techniczne i funkcjo-
nalne oraz cena to kryteria, jakimi kierujemy
się kupując nowy tabor.

Jakie działania oprócz inwestycji są
kluczowe dla realizacji stawianych przez za-
rząd celów i założeń przyjętej polityki jako-
ściowej?

– Polityka jakościowa jest zbieżna z mi-
sją spółki: „Tramwaje Warszawskie przyjazne
ludziom i miastu”. Kluczowe zadanie to za-
pewnienie sprawnej, wygodnej i bezpiecznej
komunikacji tramwajowej, spełniającej wy-
magania pasażerów, rozwój infrastruktury to-
rowo-sieciowej w celu zmniejszenia nega-
tywnego oddziaływania na środowisko i po-
prawy bezpieczeństwa przewozów. Istotnym
czynnikiem jest jakość pracy motorniczych,
stanowiących 41 proc. zatrudnionych. Ich pra-
ca kształtuje wizerunek zewnętrzny spółki, pra-
cują bowiem „na styku” z pasażerami. Szko-
limy pracowników, zwiększając ich kompe-
tencje. Ograniczamy występowanie szkodli-
wych czynników i zagrożeń dla ludzi i śro-

dowiska. Prowadzimy kampanie medialne
skierowane do społeczeństwa celem eduka-
cji środowiskowej i w zakresie bezpieczeństwa
w ruchu drogowym. Dotychczas około 30 tys.
uczniów szkół podstawowych brało udział
w naszych kampaniach, a około 10 tys. dzie-
ci przeszkoliliśmy z zakresu udzielania pierw-
szej pomocy.

Na ile system zarządzania oparty o nor-
my ISO jest pomocnym narzędziem dosko-
nalenia? Jakie inne certyfikaty i projekty uzu-
pełniają projakościowy wymiar zarządzania
i wpływają na skuteczność prowadzonych
działań?

– Procesy i działania opisane w ramach
zintegrowanego systemu zarządzania jakością,
środowiskowego i BHP powodują racjona-
lizację działań, jasny podział zadań oraz stop-
niową zmianę mentalności pracowników, tj.
zrozumienie roli w procesie, identyfikowanie
się z firmą. Celem poprawy jakości pracy mo-
torniczych realizujących w spółce proces
główny, tj. usługi przewozowe, w 2012 roku
został wprowadzony nowatorski system „Pa-
tron”. Rolą patrona – wybranego spośród naj-
lepszych motorniczych – jest wsparcie me-
rytoryczne i opieka nad około 50-osobową
grupą motorniczych, obserwacja ich pracy,
wspieranie i doszkalanie w usuwaniu awarii
na mieście i obsłudze nowych typów taboru,
kontaktach z pasażerami. Program przyno-
si już efekty – rośnie świadomość i umiejęt-
ności motorniczych, co ma wpływ na kom-
fort podróżowania.

www.tw.waw.pl
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Jasny podział zadań
Rozmowa z Danutą Zacharską, dyrektorem eksploatacji taboru, pełnomocnikiem 
ds. zintegrowanego systemu zarządzania w spółce Tramwaje Warszawskie
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Tramwaj 120 Na Swing na terminalu tramwajowym węzła komunikacyjnego
Młociny w Warszawie



Jeszcze nie tak dawno, po upadku
dwóch dużych zakładów będących
motorem rozwoju Dzierżoniowa, po-
ziom bezrobocia w gminie sięgał pra-

wie 50 proc. W przeciwieństwie do sąsiednich
miast, czerpiących szereg korzyści z prospe-
rowania przemysłu górniczego, Dzierżo-
niów musiał radzić sobie z niepokojącą sy-
tuacją i mało optymistycznymi statystykami
samodzielnie. Władze lokalne postawiły na za-
rządzanie jakością, widząc w doskonaleniu
pracy lokalnej administracji realną szansę na
poprawę wyników i wzrost konkurencyjności
na tle innych dolnośląskich miast. Decyzja za-
procentowała, a jej efekty są dziś odczuwal-
ne na wielu płaszczyznach. Obecny Dzier-
żoniów nie przypomina tego sprzed kilkunastu
lat ani pod względem zagospodarowania
przestrzennego, ani sytuacji gospodarczej,
w jakiej do niedawna się znajdował. Bezro-
bocie, oscylujące dziś w wysokości średniej
krajowej, nadal jest problemem, z którym wła-
dze samorządowe systematycznie się zmagają,
lecz skutki podejmowanych działań są za-
uważalne – z każdym dniem bardziej.

Oparcie praktyk samorządowych na do-
brze funkcjonującym systemie zarządzania ja-
kością okazało się nader trafną decyzją,
owocną w skutkach. Na przestrzeni lat mia-
sto utrzymuje się w czołówce samorządowych
liderów zarządzania, czego najlepszym po-
twierdzeniem w ostatnim czasie było 1. miej-
sce wywalczone w ogólnopolskim rankingu
„Rzeczpospolitej”. Burmistrz Marek Piorun
sukcesów upatruje w konsekwentnie realizo-
wanej polityce zrównoważonego rozwoju
oraz systematycznym doskonaleniu służby pu-
blicznej. Wieloletnie działania doskonalące
w obszarze zarządzania przyniosły miastu
również status finalisty konkursu EFQM
2012. Nominację poprzedzała gruntowna oce-
na organizacji i pracy urzędu przy okazji wi-
zyty asesorów EFQM z Niemiec, Cypru, Wa-
lii i Polski, której pozytywny wynik zapewnił
dzierżoniowskiemu samorządowi miejsce
wśród najlepiej zarządzanych europejskich or-
ganizacji. Dzięki systematycznym działa-
niom ukierunkowanym na podnoszenie stan-
dardu życia mieszkańców i jakości usług pu-

blicznych Urząd Miasta w Dzierżoniowie stał
się pierwszym urzędem w Europie nomino-
wanym do finału EFQM, a następnie jednym
z pięciu finalistów. – Jesteśmy często pio-
nierami zmian w skali kraju, nie idziemy utar-
tymi ścieżkami, lecz przecieramy szlaki.
Mimo że nie musimy pozyskiwać klientów, je-
steśmy silnie na nich zorientowani, od lat sys-
tematycznie badamy ich potrzeby i oczeki-
wania oraz monitorujemy ich satysfakcję
– mówi burmistrz Marek Piorun.

O tym, że Urząd Miasta w Dzierżonio-
wie faktycznie jest traktowany jako modelo-
wy przykład funkcjonowania administracji pu-
blicznej i wzór dobrego zarządzania, a zespół
pracowników samorządu chętnie dzieli się
swoją wiedzą, najlepiej świadczy projekt pt.
„Program doskonalenia jakości usług pu-
blicznych w urzędach Dolnego Śląska i Ma-
łopolski z wykorzystaniem doświadczeń
Urzędu Miasta w Dzierżoniowie”, zrealizo-
wany w okresie 2009–2011 w odpowiedzi
na wygrany konkurs MSWiA „Wdrażanie
usprawnień zarządczych w administracji sa-
morządowej”. Projekt, którego liderem był
UM w Dzierżoniowie, miał na celu transfer
dobrych praktyk z zakresu zarządzania w sa-
morządzie do innych jednostek.

Zespół samorządowców z Dzierżoniowa
ma duże doświadczenie, a przy tym silną mo-
tywację i chęć do stałego podnoszenia stan-
dardów. UM w Dzierżoniowie jako pierwszy
w Polsce wdrożył i certyfikował System Za-
rządzania Jakością ISO, a od 2006 roku dzia-
ła w oparciu o Zintegrowany System Zarzą-
dzania według norm ISO:9001, ISO:14001,
ISO:18001, umożliwiający równoczesne za-
rządzanie wieloma aspektami poprzez reali-
zację spójnej polityki jakości, środowiskowej
i BHP. Wyrazem troski o mieszkańców gmi-
ny jest również Polityka energetyczna, po-
twierdzona certyfikowanym systemem za-
rządzania energią według normy ISO 50001,
skoncentrowana m.in. na racjonalnym wy-
korzystywaniu energii w zasobach gminy,
zwiększaniu ilości odnawialnych źródeł ener-
gii w gminnych obiektach oraz propagowa-
niu wśród mieszkańców racjonalnych spo-
sobów użytkowania energii. Dzięki jedno-
czesnej trosce o tak różnorodne dziedziny
możliwe jest skuteczne zapewnienie profe-
sjonalnej i przyjaznej obsługi klientów oraz
ciągłego rozwoju miasta i poziomu życia
mieszkańców.

www.dzierzoniow.pl

Systemy zarządzania jakością mogą być istotnym narzędziem rozwoju nie tylko 
dla firm, lecz także samorządów. Najlepszym tego dowodem jest poprawa 
sytuacji społeczno-gospodarczej, jaką za sprawą wdrożonych praktyk 
projakościowych, udało się wypracować gminie Dzierżoniów

Ratusz w Dzierżoniowie

Siła zrównoważonego
rozwoju
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Wbrew pozorom działania zmie-
rzające do racjonalizacji i oszczę-
dzania energii, powinny mieć
miejsce nie tylko w przedsię-

biorstwach wykorzystujących energochłon-
ne procesy produkcyjne. Również w fir-
mach o umiarkowanym bądź niskim zapo-
trzebowaniu na ciepło czy energię elek-
tryczną warto zastosować rozwiązania opty-
malizujące wydawane na ich zakup środki fi-
nansowe. W każdym przypadku podstawą
powinien być rzetelnie przeprowadzony au-
dyt, którego efektem jest powstanie raportu
rekomendującego poszczególne metody.
Przedsiębiorstwa, a także instytucje, które de-
cydują się na jego wykonanie, z coraz więk-
szą świadomością i uznaniem odnoszą się
także do wprowadzania systemów zarzą-
dzania energią (SZEn), które pozwalają na
kompleksowe dostosowanie i późniejsze

monitorowanie poszczególnych procesów
odpowiedzialnych za poprawę efektywności
energetycznej.

Złożoność poszukiwania oszczędności
energii polega na tym, że wiele procesów, któ-
re ją wykorzystują, jest od siebie uzależnio-
nych. Zmiany w jednym miejscu nie zawsze
są wystarczające, aby osiągnąć przewidywa-
ny efekt. Wielokrotnie zdarza się również, że
za usprawnieniami dotyczącymi obsługi ma-
szyn czy urządzeń, musi iść prawidłowe
przeszkolenie pracowników, budowanie świa-
domości na temat kluczowych zagadnień
związanych z oszczędnością energii oraz
wykluczanie niewłaściwych zachowań bądź
nieprawidłowych nawyków. Opracowanie
programu zarządzania energią (dopasowa-
nego do profilu prowadzonej działalności) jest
zatem początkiem precyzyjnie wyznaczonej
drogi, która tak naprawdę nie ma końca. Bar-

dzo ważne jest bowiem bieżące śledzenie za-
chodzących zmian i aktualizacja rozwiązań
poprawiających efektywność energetyczną.
Aby sprawnie kontrolować osiągane wyniki
i określać stopień uzyskiwanych oszczędno-
ści, coraz więcej firm decyduje się na wdro-
żenie oraz certyfikację SZEn według normy
EN ISO 50001:2011. Jest to działanie cał-
kowicie dobrowolne, ale zalety, które z niego
płyną, stają się silnym argumentem za tym,
aby jednak wybrać tego typu rozwiązanie. Po-
twierdzają to wyniki wielu firm, również na
arenie międzynarodowej, które trwale i z co-
raz większymi sukcesami korzystają z SZEn
według wymienionej normy.

Inwestuj, ograniczając 
zużycie energii

Wykorzystywanie energii możliwe jest za-
zwyczaj dzięki stosunkowo skomplikowanej
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ISO 50001 – najtańsza jest
energia zaoszczędzona

Jednym z największych wyzwań 
stojących przed przedsiębiorstwami

jest optymalizacja kosztów. 
Rosnące zapotrzebowanie na 

energię, charakterystyczne dla 
gospodarek rozwijających się, 

powoduje, że środki finansowe
przeznaczone na zapewnienie 
ciągłości produkcji oraz usług, 

mogą stać się prawdziwym 
problemem. Wprowadzenie 

systemu zarządzania energią to 
rozwiązanie gwarantujące realne

oszczędności, niejednokrotnie 
mogące uratować także 

dyscyplinę finansową firmy
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infrastrukturze przesyłającej ciepło bądź
energię elektryczną. Instalacje, a także urzą-
dzenia to w dużej mierze środki wyjątkowo
kosztowne, których wymiana na bardziej
efektywne energetycznie, wiąże się zazwyczaj
nie tylko ze sporymi nakładami finansowymi,
ale również z zakłóceniami procesów pro-
dukcyjnych oraz usługowych. Prawidłowo
przeprowadzony audyt energetyczny po-
zwala jednak na wskazanie rozwiązań nie-
wymagających kosztownych i skomplikowa-
nych inwestycji.

Rozpoczęcie oszczędzania, choć nie za-
wsze uświadomione na poziomie pracowni-
ków szeregowych, powinno wiązać się z naj-
prostszymi czynnościami organizującymi
codzienne obowiązki. Montowane coraz po-
wszechniej wyjątkowo precyzyjne liczniki
poboru energii są w stanie wychwycić nawet
najmniejsze jej przepływy. W długotermino-
wej strategii spore oszczędności można osią-
gnąć nawet dzięki najprostszym czynno-
ściom – wyłączanie nieużywanych zasilaczy,
ładowarek oraz urządzeń elektrycznych. Są
to także najtańsze i niewymagające inwesty-
cji sposoby, których znaczenie jest bardzo czę-
sto marginalizowane. W ramach certyfikacji
SZEn określenie tych działań odbywa się
w trakcie pierwszego, wstępnego etapu, któ-
ry obejmuje m.in. analizę działań wynikają-
cych z programu zarządzania energią, pod-
dawanych weryfikacji w dalszej części całego
procesu.

Oszczędności krok po kroku
Budowanie sprawnie działającego SZEn

to wyzwanie stojące przed całą organizacją.
Nie można konsekwentnie przeprowadzić ko-
niecznych zmian i usprawnień, jeżeli po-
chłaniające energię procesy nie zostaną ze
sobą do odpowiedniego stopnia zharmoni-
zowane. Przedsiębiorstwa bądź instytucje, sto-
jące w obliczu konieczności znalezienia jak
największych oszczędności w zakresie kosz-
tów pozyskiwania i użytkowania energii elek-
trycznej oraz ciepła, powinny zacząć od sto-
sunkowo prostych czynności, które efektyw-
nie wprowadzone, monitorowane i analizo-
wane, mogą przynieść jednak bardzo wy-
mierne, pozytywne skutki finansowe.

Poza utrzymywaniem we właściwym
stanie technicznym infrastruktury elektro-
energetycznej i cieplnej, bardzo istotne jest uni-
kanie przekroczeń mocy zamówionej oraz do-
puszczalnych poziomów mocy biernej. Rów-
nie istotna jest dbałość o sprawność układów
wytwarzania i zasilania sprężonego powietrza,
systemów pompowych, urządzeń grzew-
czych, wentylacyjnych, a także klimatyzacyj-
nych. Na dalszym etapie, w zależności od po-
ziomu opłacalności takiego rodzaju rozwią-
zań, po przeprowadzeniu audytu możliwa jest
instalacja urządzeń pozwalających na wy-
korzystywanie energii odpadowej czy wdro-
żenie inteligentnych systemów oświetlenio-
wych w pomieszczeniach magazynowych. Ca-

łość przedsięwziętych rozwiązań powinna być
poparta wdrożeniem ściśle określonych i in-
dywidualnie dopasowanych do potrzeb da-
nego podmiotu procedur szkoleniowych,
służących podnoszeniu świadomości oraz
wspieraniu zachowań pro-energetycznych,
zarówno wśród kadry zarządzającej, jak
i pracowników niższego szczebla. Dopiero
w późniejszym etapie pojawiają się wyma-
gające sporych inwestycji zalecenia wymiany
nieefektywnych instalacji, maszyn czy urzą-
dzeń.

Niezbędne działania przed certyfikacją
systemu zarządzania energią

Przedsiębiorstwo decydujące się na
wprowadzenie oszczędności oraz metod
racjonalnego użytkowania w zakresie wy-
korzystywanych form i nośników energii,
poza podjętymi działaniami i zobowiąza-
niami, musi także ustalić prawidłowy prze-
bieg całego procesu oraz określić sposoby
weryfikowania i mierzenia zaplanowanych
efektów. Z uwagi na rosnące koszty pozy-
skiwania energii, a także skutki jej nie zawsze
efektywnego wytwarzania i przetwarzania,
wiele firm, organizacji oraz instytucji pań-
stwowych, starało się stworzyć normy po-
zwalające na standaryzację poszczególnych

rozwiązań prowadzących do powstania
oszczędności. Dzięki ich ujednoliceniu, od
15 lipca 2011 roku dostępna jest między-
narodowa norma EN ISO 50001:2011, we-
dług której prowadzona jest certyfikacja SZEn.
Proces weryfikacji, odbywający się zgodnie
z jej wskazaniami, składa się z dwóch głów-
nych etapów, które gwarantują sprawne
wprowadzenie przyjętych rozwiązań syste-
mowych.

Pierwszy etap (bazowy) ma na celu
wdrożenie podstawowych elementów nor-
my. Przedsiębiorstwo powinno na samym
początku dokonać dokładnej analizy stanu
aktualnego kwestii związanych z użyciem
energii i wyznaczyć energię bazową, która
potrzebna jest do wytworzenia określonej ilo-
ści produktów bądź usług. Na tym etapie
tworzona jest również struktura organiza-
cyjna, która umożliwi wdrożenie oraz za-
rządzenie systemem. Kluczowym zagad-
nieniem jest także zdefiniowanie polityki
energetycznej, która wyznaczy kierunek po-
dejmowanych działań i uwzględni takie

aspekty jak efektywność, konkurencyjność,
troska o pracowników, dbanie o klienta, czy
w dłuższym okresie, np. produkcję energii
w skojarzeniu (kogeneracja). W celu doko-
nywania precyzyjnych pomiarów i analiz,
a tym samym umożliwienia rozpoczęcia dru-
giego, zasadniczego etapu certyfikacji, po-
winny zostać również zdefiniowane wskaź-
niki wyniku energetycznego oraz plan ich
monitorowania.

Po wstępnym wdrożeniu SZEn następuje
przygotowanie do procesu weryfikacji i wa-
lidacji osiągniętego wyniku energetycznego fir-
my. Dokonuje się pełnej analizy wyznaczonych
wskaźników efektywności energetycznej, wy-
ników audytów wewnętrznych oraz prze-
prowadza pierwszy przegląd zarządzenia
w zakresie SZEn.

Znaczenie certyfikacji SZEn z perspek-
tywy poprawy kondycji finansowej przedsię-
biorstw, widoczne jest na każdym z jej etapów.
Rozpoznanie poszczególnych zagrożeń po-
zwala usunąć trwale pojawiające się przyczyny
marnotrawienia energii, które w długim okre-
sie generują znaczne koszty. Monitorowanie
wyznaczonych wskaźników pozwala na utrzy-
mywanie prawidłowego poziomu jej wyko-
rzystywania i informuje o zachodzących
zmianach lub nieprawidłowościach w reali-

zowanych procesach. Tym samym zachowana
zostaje ciągłość kontroli wydatków na ener-
gię, a także pojawiają się konkretne dane, na
podstawie których przedsiębiorstwo może
określić dalsze etapy optymalizacji zużycia
energii.

prof. Jacek Eliasz, 
kierownik Sekcji Analiz Systemowych 
i Zarządzania Energią na Zachodnio-

pomorskim Uniwersytecie Technologicz-
nym w Szczecinie oraz audytor jednostki

certyfikującej TÜV SÜD Polska Sp. z o.o.
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Opracowanie programu zarządzania energią
(dopasowanego do profilu prowadzonej działalności)
jest początkiem precyzyjnie wyznaczonej drogi,
która tak naprawdę nie ma końca. 
Bardzo ważne jest bowiem bieżące śledzenie 
zachodzących zmian i aktualizacja rozwiązań
poprawiających efektywność energetyczną

TÜV SÜD Polska należy do między-
narodowego koncernu TÜV SÜD AG,
który od ponad 140 lat chroni ludzi,
środowisko i własność przed nieko-
rzystnymi skutkami technologii. Zakres
działań firmy obejmują usługi certy-
fikacji, badań, testów, dopuszczeń
technicznych, ekspertyz i szkoleń.



Jakie znaczenie dla prosperowania spół-
dzielni ma wdrożony System Zarządzania Ja-
kością?

– Mogłoby się wydawać, że dla spół-
dzielni mieszkaniowej, która działa na ogra-
niczonym rynku i nie musi udzielać się mar-
ketingowo, system zarządzania jakością jest
mało przydatny. Osobiście zupełnie się z tym
nie zgadzam i od dawna prezentuję pogląd,
że norma ISO przybliża naszą organizację do
standardu europejskiego. Dzięki systemowi
mamy optymalną strukturę organizacyjną, nie
ma zbędnych stanowisk, kierowników dzia-
łów, ich zastępców. Są samodzielne stano-
wiska zajmowane przez specjalistów, którzy
podlegają bezpośrednio członkom zarządu.
Ten jednoszczeblowy system zarządzania
doskonale sprawdza się w praktyce i sprawia,
że zarząd doskonale orientuje się w bieżącej
sytuacji spółdzielni. Co więcej, znacznie sze-
rzej niż inne spółdzielnie mieszkaniowe sto-
sujemy outsourcing. Większość usług, od
sprzątania po prace konserwatorskie, zleca-
my firmom zewnętrznym, co pozwoliło nam
zlikwidować gospodarkę materiałową i sku-
pić się na właściwym nadzorze prac. Jedynym
obszarem, który obsługujemy we własnym za-
kresie, jest windykacja należności. Teraz,
kiedy m.in. za sprawą wdrożonego Systemu
Zarządzania Jakością księgowanie wpłat do-
konywanych przez członków spółdzielni od-
bywa się elektronicznie, służby odpowie-
dzialne za finansowanie mają więcej czasu,
by skoncentrować się na windykacji. To z ko-
lei powoduje, że stopa zaległości w opłatach
w stosunku do naliczenia rocznego nie prze-

kracza 8 proc., co wobec średniej krajowej,
która oscyluje wokół 14 proc., daje rewela-
cyjny wynik. Udało nam się też zatrzymać
tempo wzrostu zaległości opłat, utrzymując
ich wysokość z poprzedniego okresu rozli-
czeniowego lub wręcz poniżej tego poziomu.
Dzięki zmianom wynikającym z Systemu
Zarządzania jakość obsługi jest, zarówno
w moim odczuciu, jak i zdaniem członków,
więcej niż satysfakcjonująca. Potwierdzają to
indywidualne rozmowy z mieszkańcami
osiedla oraz ankiety, jakie regularnie pro-
wadzimy wśród naszych członków. Ich wy-
niki wskazują, że poziom ich zadowolenia
przekracza 90 proc. System Zarządzania Ja-
kością w przypadku SM im. Jagiełły dosko-
nale zdaje egzamin.

W jakich innych obszarach funkcjono-
wania spółdzielni efekty stosowanych dzia-
łań i narzędzi projakościowych są najbardziej
odczuwalne?

– Spółdzielnia mieszkaniowa nie jest ty-
pową firmą, której działalność jest obliczo-
na na stopę zysku, według której jest oceniana.
Dla nas najważniejszy jest człowiek – członek
spółdzielni, na którym skupiamy całą swoją
uwagę. Jesteśmy w o tyle szczęśliwym poło-
żeniu, że, dobiegając pełnoletniości – a 30
grudnia będziemy hucznie obchodzić osiem-
nastkę – już kilka lat temu, a więc w dość mło-
dym wieku, zakończyliśmy proces rewitalizacji
zasobów łącznie z termomodernizacją, ogrze-
waniem wejść do klatek schodowych, wy-
mianą domofonów i wind, instalacją własnej
telewizji osiedlowej. Dzięki temu, że wszyst-
kie poważne inwestycje mamy za sobą, teraz

staramy się docierać do mieszkańców z bo-
gatą ofertą aktywności, dążąc do integracji
członków oraz ich poczucia zadowolenia
z przynależności do spółdzielni. W odno-
wionym na miarę XXI wieku Jagiellońskim
Ośrodku Kultury mamy własne sceny, gdzie
organizujemy cykliczne międzynarodowe
Teatralia, które co roku licznie przyciągają nie
tylko mieszkańców osiedla, lecz także gości
z Łodzi, a nawet teatry z zagranicy: Belgii, Li-
twy, Białorusi. Przy okazji spotkań ze sztuką
organizujemy degustacje dań danej kuchni,
z myślą o tym, aby nasi mieszkańcy lepiej po-
znali język angielski, przydatny również przy
okazji Teatraliów. 1 października zainaugu-
rowaliśmy spółdzielczą Akademię Doro-
słych, która już teraz ma ponad stu zdekla-
rowanych uczestników. Poza tym wspólnie
śpiewamy, malujemy, recytujemy, a nawet ćwi-
czymy – przy odrobinie szczęścia z Marcinem
Gortatem, który mieszka na naszym osiedlu
i podczas pobytów w Polsce trenuje u nas
w ośrodku. Nasze propozycje za każdym ra-
zem spotykają się z dużym odzewem i po-
chlebnymi opiniami. O tym, że mieszkańcy ce-
nią efekty pracy zarządu i utożsamiają się ze
spółdzielnią, świadczy powołany Ruch Obro-
ny Członków Spółdzielni, jaki powstał w ob-
liczu stale powracającego widma likwidacji
spółdzielni. To zaangażowanie jest czytelnym
znakiem, że ludzie nam wierzą i chcą współ-
działać. Może dlatego, że zanim cokolwiek
zrobimy, sondujemy, czy nasz pomysł ma po-
parcie wśród członków, bo liczymy się z ich
zdaniem i inicjujemy tylko te działania, któ-
re służą mieszkańcom lub odpowiadają ich
potrzebom. Robimy wszystko, by żyło się le-
piej i przyjemniej.

W działaniach nastawionych na dosko-
nalenie człowiek jest ważniejszy niż formalne
procedury?

– Śmiało mogę powiedzieć, że jesteśmy
skoncentrowani przede wszystkim na lu-
dziach, co nie znaczy, że jakościowo sobie od-
puszczamy. Tyle że jakość rozumiem jako ca-
łokształt działań, które służą człowiekowi. Ta-
kie podejście sprawdza się i spotyka z po-
wszechną akceptacją. Każdy pracownik ma
dużą swobodę w realizacji własnych pomy-
słów i sam organizuje sobie pracę tak, aby
osiągnąć pożądany cel, oczywiście w ra-
mach obowiązującego prawa i regulaminu.

Rozmawiała Magdalena Szczygielska

www.smjagiello.pl
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Liczy się człowiek
Rozmowa z Wiesławem Cyzowskim, prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej 
im. Władysława Jagiełły w Łodzi
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Jerzy Bojanowicz

W2012 roku Zakład Certyfikacji
Systemów Zarządzania Pol-
skiego Centrum Badań i Cer-
tyfikacji przeprowadził 71 pro-

cesów certyfikacji systemów zarządzania
(w tym zintegrowane), w wyniku których dla
71 nowych klientów wydał 123 certyfikaty sys-
temów zarządzania, w tym 11 certyfikatów
systemów zarządzania BHP. Zdaniem Woj-
ciecha Henrykowskiego, prezesa tej wiodącej
w Polsce organizacji z ponad 50-letnim do-
świadczeniem w zakresie certyfikacji systemów
zarządzania, obserwowany jest wzrost zain-
teresowania certyfikatami potwierdzający-
mi wdrożenie i stosowanie systemów zarzą-
dzania środowiskiem i BHP, a dużo organi-
zacji już stosuje zintegrowane systemy za-
rządzania, obejmujące np. jakość, środo-
wisko i BHP. Wśród prawie 4 tys. certyfika-
tów systemów zarządzania wydanych przez
PCBC SA w okresie od 1 stycznia 1993 roku

do 31 grudnia 2006 roku tylko 187 dotyczy-
ło wdrożenia PN-N-18001. Norma miała
5-proc. udział w ogólnej liczbie wydanych
przez PCBC certyfikatów, a w ubiegłym
roku 9-proc., ale… w 2012 roku spółka wy-
dała jednocześnie m.in. 56 certyfikatów sys-
temów zarządzania jakością i 26 certyfikatów
systemu WSK. Oczywiście, były obszary,
w których tych certyfikatów było znacznie
mniej, jak np. dotyczących systemu zarządzania
bezpieczeństwem informacji (5) czy prze-
ciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym (4).

W Polsce, spośród firm, które wdrożyły
system zarządzania BHP, zdecydowanie naj-
więcej wdraża systemy spełniające wymaga-
nia normy OHSAS 18001:2007 lub PN-N-
18001:2004, choć są też i takie, które swój sys-
tem oparły o wymagania normy SCC (Safety
Checklist for Contractors).

W oczekiwaniu na ISO 18001
Norma OHSAS 18001 pojawiła się po raz

pierwszy w kwietniu 1999 roku jako specyfi-

kacja opracowana przez wiele znanych or-
ganizacji, w tym jednostek certyfikacyjnych
BSI, BVC, DNV, LRQA, SFS, SGS – przy-
pomina Paweł Szczepański z QES Consul-
ting w artykule „OHSAS vs. PN-N 18001, czy-
li jaki wdrożyć system zarządzania BHP?” (za
portalem informacji o BHP kulturabezpie-
czenstwa.pl).

Opracowanie OHSAS pod przewodnic-
twem British Standards Institution było od-
powiedzią na wielokrotne prośby ze strony
rynku o ujednolicenie standardów w dzie-
dzinie normalizacji systemów zarządzania
BHP. W kilka miesięcy po ukazaniu się spe-
cyfikacji OHSAS 18001 w Polsce opubliko-
wano normę PN-N-18001 „Systemy zarzą-
dzania bezpieczeństwem i higieną pracy.
Wymagania”, choć wówczas większość kra-
jów wycofała swoje standardy w zakresie nor-
malizacji systemów zarządzania BHP i po-
stanowiła, że do czasu ukazania się normy
międzynarodowej ISO 18001 obowiązywać
będzie OHSAS 18001.

Znormalizowanie 
bezpieczeństwa pracy
Choć każda osoba przyjmowana do pracy powinna przejść przeszkolenie 
z bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP), to związana z tymi zagadnieniami norma 
nie należy do najpopularniejszych, choć rośnie zainteresowanie jej wdrożeniem
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Dlatego wydana przez Polski Komitet
Normalizacyjny norma PN-N-18001:2004
– zbieżna z postanowieniami przewodnika
Międzynarodowej Organizacji Pracy „Guide-
lines on occupational safety and health ma-
nagement systems” (ILO-OSH 2001) – jest
znana jedynie na terenie Polski, a zagranicz-
ne firmy często nie respektują certyfikatów wy-
danych na zgodność z jej wymaganiami. Nie-
mniej w Polsce rozpoznawalność tej normy
jest bardzo wysoka i wiele instytucji pań-
stwowych – kontrolnych oraz badawczych
– właśnie ją promuje dla systemów zarzą-
dzania BHP.

Łatwa integracja
Celem Systemu Zarządzania Bezpie-

czeństwem i Higieną Pracy zgodnego z nor-
mą PN-N ISO 18001:2004 jest zarządzanie
działaniami na rzecz poprawy bezpieczeń-
stwa i higieny pracy pracowników oraz osób
trzecich znajdujących się na terenie przed-
siębiorstwa. Zapewniają one poprawę wa-
runków pracy, dzięki czemu zwiększa się wy-
dajność i jakość oferowanych usług. System
skupia uwagę na wykrywaniu ewentualnych
przyczyn wypadków i ich eliminowaniu (za-
nim doprowadzą do niepożądanych zda-
rzeń), a także na wypracowaniu sposobów
skutecznego reagowania na sytuacje już za-
istniałe, związane z wystąpieniem wypadków
i awarii oraz zapobieganiu chorobom za-
wodowym.

Norma PN-N 18001:2004 wymaga cią-
głego doskonalenia i umożliwia zastosowa-
nie we wszystkich przedsiębiorstwach, nie-
zależnie od ich wielkości czy też rodzaju pro-
wadzonej działalności, w których pracowni-
cy narażeni są na jakiekolwiek zagrożenia dla

zdrowia lub życia. Adresowana jest do
wszystkich firm, które chcą podjąć działania
na rzecz poprawy bezpieczeństwa i higieny
pracy. Definiuje 20 obszarów zarządzania bez-
pieczeństwem pracy, m.in. monitoring wy-
padków, szkolenie kadry kierowniczej, środ-
ki indywidualnej ochrony, higiena pracy
i ochrona zdrowia, bezpieczna technika,
bezpieczeństwo poza pracą, przygotowy-
wanie planów na wypadek awarii, kontrola
wewnętrzna oraz wiele innych. Ze względu na
swoją budowę i wymagania umożliwia łatwą
integrację z innymi normami serii ISO.

Wspomniana norma OHSAS 18001:1999
Occupational health and safety manage-
ment systems – Specification (specyfikacja wy-
magań dla oceny stanu bezpieczeństwa i hi-
gieny w środowisku pracy) uznana jest w po-
nad 80 krajach. Obejmuje takie kluczowe ob-
szary jak: planowanie rozpoznawania za-
grożeń, oceny i kontroli ryzyka; program za-
rządzania OHSAS; struktura i odpowie-
dzialność; szkolenia, świadomość i kompe-
tencje; konsultacje i komunikacja; kontrola
operacji; przygotowanie i działania na wy-
padek awarii oraz pomiar, monitorowanie
i poprawa wydajności. Może być stosowana
w każdej organizacji, która chce wdrożyć for-
malną procedurę ograniczania ryzyka zwią-
zanego z bezpieczeństwem i higieną środo-
wiska pracy w odniesieniu do pracowników,
klientów i osób postronnych.

Praktyczny przewodnik
Międzynarodowa Organizacja Norma-

lizacyjna (International Organization for
Standardization, ISO), której członkiem jest
Polski Komitet Normalizacyjny (PKN), pró-
bowała opracować międzynarodowy standard
ISO 18001, ale prace nie zostały zakończo-
ne. Głównym powodem, dla którego nie
udało się opracować i wydać wspólnego
standardu, były znaczące różnice w prawo-
dawstwie w zakresie bezpieczeństwa pracy
w różnych państwach Europy: to, co w jed-
nym kraju jest dobrowolne, w innym jest ob-
ligatoryjne, ale… Prace nad nową normą ISO
trwają. Oczekiwany od wielu lat standard do-
tyczący BHP ma stanowić praktyczny i efek-
tywny przewodnik dla firm i instytucji zmie-
rzających do poprawy bezpieczeństwa pra-
cowników. Celem wprowadzenia normy, któ-

ra ma zostać stworzona na bazie brytyjskiej
normy OHSAS 18001, jest znaczące zmniej-
szenie liczby wypadków przy pracy. Szacuje
się, że obecnie co roku ma miejsce ponad 317
mln wypadków w pracy, w których następstwie
ginie ponad 2,3 mln pracowników.

Z drugiej strony, jak można przeczytać
w opublikowanym przez ISO „Rocznym Ra-
porcie”, w 2012 roku opublikowano 1119
międzynarodowych standardów dotyczą-
cych zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska,
a pod koniec roku w fazie projektu było jesz-
cze 89!

Rozbieżności pomiędzy krajami
Unia Europejska od 2007 roku dąży do

zmniejszenia liczby wypadków przy pracy
w krajach członkowskich o 25 proc. Jak wy-
gląda sytuacja? Można ją prześledzić w ra-
porcie dotyczącym ryzyka zawodowego, któ-
ry DEKRA – międzynarodowy koncern z sie-
dzibą w Stuttgarcie świadczący m.in. certy-
fikacje systemów zarządzania – po raz pierw-
szy opublikowała w 2004 roku. „Europejski
Barometr Zapobiegania Ryzyku Zawodo-
wemu 2011” powstał na podstawie ankiet i
rozmów przeprowadzonych z ponad 1800
osobami odpowiedzialnymi za ryzyko za-
wodowe we Francji, w Niemczech, Holandii,
Hiszpanii i Polsce.

– Wyraźnie wyłoniło się kilka głównych
tendencji. W całej Europie maleje liczba wy-
padków przy pracy, a od Paryża po Berlin, nie
zapominając o Madrycie, Warszawie czy
Amsterdamie, kontrola firm nad zapobie-
ganiem wypadkom ciągle ulega poprawie
– stwierdza Mark Thoma, dyrektor zarzą-
dzający DEKRA Industrial Business Unit.

– Nasz barometr potwierdza, że po-
ziom wypadków przy pracy w Europie nig-
dy nie był niski. Jednak temu wnioskowi na-
leży przeciwstawić znaczny wzrost występo-
wania chorób zawodowych, w szczególności
zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego
i zagrożeń psychospołecznych.

Pomiędzy poszczególnymi krajami bio-
rącymi udział w badaniu widoczne są wyraźne
rozbieżności, np. w obszarze poziomu za-
angażowania różnych działów firm. – Pod-
czas gdy udział kierownictwa w zapobiega-
niu zagrożeniom regularnie wzrasta, zaan-
gażowanie ze strony innych jednostek w fir-
mie jest wysoce zróżnicowane – uważa Mark
Thoma. – W Niemczech organizacja zapo-
biegania ryzyku jest prawdziwie kolegialna
i polega na włączeniu wszystkich działów fir-
my, podczas gdy w innych krajach pracow-
nicy są angażowani w tego typu zagadnienia
w niewystarczającym stopniu. Sytuację po-
garsza fakt, że pracownicy są często po-
strzegani jako czynnik intensyfikujący wy-
stępowanie wypadków przy pracy, a wydaje
się, że obowiązkiem kierownictwa powinno
być zaangażowanie ich w podejmowanie
decyzji w tym zakresie.

Znaczną popularność w krajach euro-
pejskich zyskała certyfikacja, która stanowi
wyraźne uznanie starań firm w zakresie za-
pobiegania zagrożeniom, ale... Specjaliści
zwracają jednak uwagę, by nie traktować cer-
tyfikatu jako celu samego w sobie, a stoso-
wać go jako część zapobiegania ryzyku
zawodowemu i element strategii zarządza-
nia.

Znaczące różnice
Choć OHSAS 18001 i PN-N 18001 są

podobne, to jednak nie identyczne, gdyż za-
kres wymagań w tych normach jest dość istot-
ny. Owszem, efektem obu jest potencjalne

Norma PN-N 18001:2004 wymaga ciągłego
doskonalenia i umożliwia zastosowanie we 
wszystkich przedsiębiorstwach, niezależnie od ich
wielkości czy też rodzaju prowadzonej działalności,
w których pracownicy narażeni są na jakiekolwiek
zagrożenia dla zdrowia lub życia. Adresowana jest
do wszystkich firm, które chcą podjąć działania na
rzecz poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy
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zmniejszenie liczby wypadków oraz ograni-
czenie przestojów i obniżenie związanych
z nimi kosztów, gdyż obie umożliwiają sku-
teczną kontrolę ryzyka – uczynienie ryzyka
operacyjnego możliwym do rozpoznania,
zredukowania i zarządzania, ale wdrożenie
jednej nie dowodzi spełniania wymagań dru-
giej. Bo są to – co trzeba podkreślić – dwa róż-
ne systemy zarządzania bezpieczeństwem pra-
cy. Polska norma ma rozbudowane wyma-
gania odnoszące się do nadzoru nad pod-
wykonawcami; jest bardziej ukierunkowana
na specyfikę uregulowań prawnych, silnie od-
wołując się do polskiego prawa dotyczącego
nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pra-
cy (BHP). W tym miejscu warto podkreślić,
że Polska Norma kładzie duży nacisk, czego
brakuje w normie OHSAS 18001:2007, na
współudział pracowników w projektowaniu,
wdrażaniu, utrzymywaniu i doskonaleniu
systemu zarządzania bezpieczeństwem i hi-
gieną pracy.

PN-N-18001:2004 wymaga, czego nie ma
w OHSAS, powołania z najwyższego kie-
rownictwa osoby odpowiedzialnej za pro-
mocję współudziału wszystkich członków
organizacji w działaniach na rzecz bezpie-
czeństwa i higieny pracy oraz określenia za-
kresu jej zadań i odpowiedzialności. Polska
Norma wprowadziła też pojęcie zagrożenia
znaczącego, mogącego spowodować po-
ważne i nieodwracalne uszkodzenie zdrowia

lub śmierć pracownika. Najczęściej występuje
ono przy wykonywaniu prac szczególnie nie-
bezpiecznych lub w sytuacjach poważnych
awarii. Polska Norma wymaga też – jeśli pra-
ca będzie związana z możliwością wystąpie-
nia zagrożenia – wprowadzenia udokumen-
towanych procedur pracy, np. instrukcji po-
stępowania podczas wykonywania prac nie-
bezpiecznych. 

Różnice między normami dotyczą rów-
nież zakresu, szczegółowości i obszaru sto-

sowania oceny ryzyka w obydwu normach.
I tak w PN-N-18001:2004 dotyczy ona pra-
cowników, gdy OHSAS 18001:2007 nakazuje
objąć oceną ryzyka prace podwykonawców
i obecność gości, bo ten system zarządzania
BHP dotyczy wszystkich przebywających
pod opieką pracodawcy. Także w OHSAS
18001:2004 jest znacznie szerszy zakres oce-
ny ryzyka, która obejmuje prace rutynowe
i nierutynowe, uwzględnia zachowania osób,
infrastrukturę, sprzęt i materiały w miejscu

pracy, dostarczone przez organizację lub in-
nych, zmiany lub proponowane zmiany w or-
ganizacji oraz systemie zarządzania BHP,
w tym przejściowe.

– Biorąc jednak pod uwagę układ po-
szczególnych punktów normy i porównując
je zarówno do układu w normie OHSAS
18001:2004, jak i normie PN-EN ISO
14001:2005 – System zarządzania środowi-
skowego, stwierdzić należy, że nową wersję
normy OHSAS przygotowano tak, aby moż-

na było przeprowadzić 100-proc. integrację
z normą środowiskową. Układ tych dwóch
norm jest obecnie identyczny. Wdrożenie ISO
14001 i OHSAS 18001 to praktycznie wspól-
ny opis wszystkich procesów z uwzględnie-
niem aspektów BHP i ochrony środowiska
– uważa Paweł Szczepański.

A póki nie powstanie norma ISO 18001,
obie normy mogą być stosowane w każdej or-
ganizacji, w dowolnej branży i w odniesieniu
do wszelkich rodzajów działalności. �

Na jakich założeniach opiera się dzia-
łalność OKJW SIMPTEST w zakresie sys-
temów zarządzania?

– Każdy projekt jest analizowany w za-
kresie możliwości i czasu jego realizacji
przez nasz zespół indywidualnie. W zależności
od sytemu zarządzania, który jest przed-
miotem wdrożenia, możemy mówić o pew-
nych stałych elementach związanych z bu-
dową systemu. Do głównych elementów na-
leży zaliczyć: przeprowadzenie auditu wstęp-
nego, szkolenie dla kierownictwa firmy, opra-

cowanie i wdrożenie dokumentacji, prze-
prowadzenie auditu wewnętrznego, pomoc
w przeprowadzeniu przeglądu zarządzania.
Oczywiście występują też inne aspekty zwią-
zane z wdrożeniem konkretnego standardu,
jak np. ocena ryzyka w przypadku zarządzania
ryzykiem według ISO 31000.

Jakie są tendencje rozwojowe na rynku
systemów zarządzania?

– W ostatnim czasie dużym zaintereso-
waniem cieszą się narzędzia wspomagające
systemy zarządzania, tj. wybrane koncepcje
z Lean Management, których głównym ce-
lem jest likwidowanie wszelkich przejawów
marnotrawstwa w przedsiębiorstwach oraz za-
rządzane ryzykiem w kontekście realizacji
szans i zagrożeń, które występują w niepew-
nym otoczeniu przedsiębiorstwa. Coraz wię-
cej przedsiębiorstw szuka również możliwo-
ści optymalizacji procesów, a co jest z tym
związane – koncentracji na kluczowych kom-
petencjach dla przedsiębiorstwa przy likwidacji
bądź wyoutsourcowaniu procesów pomoc-

niczych. Przedsiębiorstwa szukają rozwiązań,
które umożliwią im realizację wcześniej okre-
ślonych celów.

Czego najczęściej oczekują państwa
klienci?

– W obecnych czasach klienci nie są za-
interesowani otrzymaniem samego certyfikatu,
który jest potwierdzeniem wdrożenia okre-
ślonego standardu zarządzania, ale oczeku-
ją konkretnych wartości, głównie finansowych,
związanych z optymalizacją działalności
operacyjnej przedsiębiorstwa. Naszym za-
daniem jest dokonanie analizy aktualnego sta-
nu, poszukanie możliwości usprawnień przed-
siębiorstwa oraz określenie harmonogramu
realizacji poszczególnych prac. Jest to moż-
liwe dzięki utworzeniu zespołu interdyscy-
plinarnego, składającego się z ekspertów
różnych branż.

Rozmawiał Piotr Nowacki

www.simptest.poznan.pl

Optymalizacja procesów
Rozmowa z Pawłem Królasem, pełnomocnikiem ds. zintegrowanego systemu 
zarządzania w Ośrodku Kwalifikacji Jakości Wyrobów SIMPTEST

Wyraźnie wyłoniło się kilka głównych tendencji. 
W całej Europie maleje liczba wypadków przy pracy,
a od Paryża po Berlin, nie zapominając o Madrycie,
Warszawie czy Amsterdamie, kontrola firm nad 
zapobieganiem wypadkom ciągle ulega poprawie
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Jak ocenia pan bezpieczeństwo pol-
skiej żywości w kontekście postulatów, jakie
formułował pan w kwestii reorganizacji
krajowego systemu kontroli żywności i sys-
temowych zmian w organizacji Ministerstwa
Rolnictwa?

– Zasadniczym problemem w tym ob-
szarze jest brak ciągłości zarządzania tym
niezwykle ważnym dla gospodarki narodo-
wej resortem. Obecny minister jest 18. mi-
nistrem od momentu wprowadzenia go-
spodarki rynkowej w Polsce. Każdy z mini-
strów ledwie zaczął urzędowanie, a już był
odwoływany, stąd strategiczne zmiany ko-
rzystne dla rozwoju rolnictwa i przemysłu
spożywczego w Polsce cały czas nie zosta-
ły wdrożone. Jedną z najistotniejszych
zmian powinno być powiązanie zakładów
przemysłu spożywczego z rolnikami umo-
wami kontraktacyjnymi na dostawę po-
szczególnych surowców, co pozwoliłoby
oddziaływać na jakość produktów i bezpie-
czeństwo zdrowotne. Mimo że umowy pod-
pisują zakłady produkcyjne, to wytyczne do
poszczególnych umów dla każdego surow-
ca roślinnego i zwierzęcego pod kątem bez-
pieczeństwa zdrowotnego i jakości powin-
ny być sprecyzowane przez merytoryczne de-
partamenty ministerstwa. W strategii rozwoju
polskiego rolnictwa nie można mówić o roz-
woju wsi bez zaplecza w postaci zakładów
przemysłu spożywczego, które w ramach
umów kontraktacyjnych są w stanie spre-
cyzować wymagania jakościowe dotyczące
surowców roślinnych i zwierzęcych w celu za-
pewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego
wyrobów. Obecnie część rolników produkuje
owoce i warzywa, zwracając uwagę głównie
na plon, a więc na wydajność z określone-
go areału przy zastosowaniu nawozów oraz
oprysków bez zachowania okresu karencji.
Podobnie część hodowców trzody chlewnej
zwraca uwagę na przyrost masy zwierząt,
stosując pasze z dodatkiem raktopaminy. In-
tensywna hodowla drobiu także odbiega od
metod tradycyjnych w związku ze stosowa-
niem pasz, które mają na celu przyśpiesze-
nie przyrostu masy ciała.

Jakie są tego efekty?
– Przeazotowana marchew z uwagi na

zbyt dużą zawartość szkodliwych dla orga-

nizmu azotanów i azotynów nie nadaje się do
produkcji soku marchwiowego dla dzieci.
Przeazotowane ogórki konserwowe można
rozpoznać w słoju gołym okiem, gdyż są bar-
wy intensywnie zielonej zamiast oliwkowej. To
tylko przykłady, które potwierdzają koniecz-
ność zwrócenia uwagi przez następnych
ministrów na ścisłe powiązanie rolnictwa
z przetwórstwem rolno-spożywczym. To
samo dotyczy hodowli trzody chlewnej, by-
dła i drobiu. To nie kto inny, ale zakład prze-
mysłu mięsnego precyzuje wymagania – czy
można do paszy stosować hormony wzrostu
w postaci raktopaminy, antybiotyki do paszy
drobiowej oraz cały szereg innych substan-
cji wpływających niekorzystnie na jakość
produkowanego mięsa. Mam nadzieję, że
obecny minister rolnictwa, który zwrócił
uwagę na rozwój spółdzielczości na wsi, bę-

dzie starał się oddziaływać na spółdzielców
pod kątem produkcji zdrowiej i bezpiecznej
dla zdrowia ludzkiego żywności. Po odbu-
dowie spółdzielczości na wsi, mam tu na my-
śli spółdzielczość z prawdziwego zdarzenia,
będzie możliwe zrealizowanie między inny-
mi mojego postulatu, który brzmi: „Nie
może być rozwoju wsi bez rozwoju przemy-
słu spożywczego”.

A jak to wygląda w innych branżach
przemysłu spożywczego?

– To samo dotyczy innych produktów
przetwórstwa mięsnego. Niektórzy konsu-
menci cieszą się, jak zobaczą w supermarke-
cie gruby boczek, nie zdając sobie sprawy, że
40 proc. wagi, a czasami więcej, to solanka
z różnymi dodatkami, a więc najlepszy boczek
to cienki boczek z widocznym mięsem we-
wnątrz. Masa mięsa na kotlety schabowe jest
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Certyfikacja jakości żywności
– od pola do stołu
Rozmowa z prof. nzw. dr. inż. Januszem B. Berdowskim, wykładowcą zagadnień Total
Quality Management w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie oraz Europejskiej
Wyższej Szkole Informatyczno-Ekonomicznej w Warszawie, konsultantem Systemów
Zarządzania Jakością, audytorem PCBC, DQS, EOQ

SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

Certyfikacja systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem
żywności w oparciu o wymagania normy PN-EN ISO
22000:2006, FSSC, BRC, IFS i innych standardów jest fakulta-
tywna. Jest jednak taka niepisana zasada: jest certyfikat 
– jest biznes, nie ma certyfikatu – nie ma biznesu.

Janusz B. Berdowski



powiększana przez wstrzykiwanie solanki
z różnego rodzaju dodatkami. Parówki dro-
biowe, które często wkładamy do hot dogów
lub kupujemy luzem dla dzieci, często za-
wierają mniej niż 80 proc. mięsa drobiowe-
go, podczas gdy pozostałą część stanowią róż-
nego rodzaju wypełniacze w postaci białka tek-
sturowanego lub innych dodatków. W miej-
sce margaryny wprowadza się tak zwany
miks tłuszczowy, który w części składa się
z tłuszczu pochodzącego z mleka, a w części
– z tłuszczu roślinnego. Zakłady mleczarskie
bardzo często stosują w przypadku masła
i margaryny podobne opakowania, przez co
konsument, który nie przeczytał składu mik-
su tłuszczowego, jest przekonany, że kupił ma-
sło. To wszystko ilustruje, że reorganizacja
nadzoru nad jakością i bezpieczeństwem
żywności oraz ich prawidłowe znakowanie są
w pełni uzasadnione. 

Brak działań to jedno, ale działania, któ-
re szkodzą, to chyba znacznie większe prze-
winienie naszych polityków, a takich było za-
pewne wiele?

– Oczywiście. Jeden z ministrów w cza-
sie swojej kadencji nie doceniał roli prze-
twórstwa rolno-spożywczego i w 1993 roku
postanowił dokonać reorganizacji minister-
stwa polegającej na likwidacji departamentu
przetwórstwa rolno-spożywczego. Żaden
z następnych ministrów nie powołał depar-
tamentu związanego z gospodarką żywno-
ściową w celu stworzenia podwalin mających
wpływ na rozwój polskiego rolnictwa w po-
wiązaniu z przemysłem spożywczym. To
samo dotyczy państwowych gospodarstw rol-
nych, które zlikwidowano i rozprzedano zie-
mię, zamiast doprowadzić do uwłaszczenia
polskich rolników w celu stworzenia spół-
dzielni rolniczych. To na pewno byłaby dużo
trudniejsza operacja niż sprzedaż ziemi na-
leżącej do PGR, ale z punktu widzenia pol-
skiej racji stanu oraz rachunku ekonomicz-
nego byłoby to bardziej korzystne, gdyż da-
łoby możliwość zatrudnienia byłych pra-
cowników państwowych gospodarstw rolnych,
którzy mogli zostać współwłaścicielami.

Jak pan postrzega zarządzanie jakością
w świetle ostatnich afer związanych z bez-
pieczeństwem żywości?

– Tak się składa, że wykładam zarządzanie
jakością, a więc widzę mankamenty zarzą-
dzania polską gospodarką w szerszym kon-
tekście niż przeciętni obywatele. Bardzo wie-
le osób po ukończeniu studiów wyższych nie
obiera merytorycznej drogi rozwoju, spraw-
dzając się na kolejnych stanowiskach: majstra
produkcji, kierownika produkcji, dyrektora,
stopniowo pogłębiając wiedzę, lecz zapisuje
się do partii politycznych, licząc na otrzymanie
intratnych stanowisk pomimo braku przy-
gotowania zawodowego. Cierpi na tym go-
spodarka, gdyż ludzie, którzy objęli stanowiska
na podstawie nominacji ministrów, nie dość
że się nie sprawdzają, to są odwoływani dla
uspokojenia opinii publicznej. W większości

państw świata w urzędach centralnych pra-
cują osoby, które wcześniej sprawdziły się
w przemyśle, zdobywając odpowiednie do-
świadczenie w przedsiębiorstwie przemysłu
mięsnego, mleczarskiego, owocowo-wa-
rzywnego czy piekarskiego, względnie inne-
go z określonej branży. Zarządzanie jakością
w poszczególnych branżach przemysłu spo-
żywczego wymaga wiedzy z zakresu techni-
ki i technologii oraz znajomości norm na wy-
roby i systemy jakości, którą zdobywa się naj-
pierw na wyższych uczelniach, a następnie
w praktyce przemysłowej, w codziennym
sumiennym wykonywaniu obowiązków.

Jest pan pomysłodawcą bardzo istotnych
zmian w organizacji naczelnych organów ad-
ministracji państwowej, w tym powołania De-
partamentu Przemysłu Rolno-Spożywczego
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Proszę przybliżyć tę ideę.

– W poprzednim okresie funkcjonowały
dwa ministerstwa: Ministerstwo Przemysłu
Spożywczego i Skupu oraz Ministerstwo
Rolnictwa. Z czasem połączono je w Mini-
sterstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywno-
ściowej, które następnie nazwano Minister-
stwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. To efekt ko-
lejnej reorganizacji przeprowadzonej przez mi-
nistra, który nie zdawał sobie do końca spra-
wy, że nie może być rozwoju wsi, jeśli nie bę-
dzie możliwości przekazywania surowców ro-
ślinnych i zwierzęcych do zakładów rolno-
spożywczych. Powołanie departamentu prze-
twórstwa rolno-spożywczego jest związane

z koordynacją siedemnastu branż spożyw-
czych.

Zagadnienia związane z wdrażaniem
systemu bezpieczeństwa i jakości żywności
w całym łańcuchu żywności zgodnie z wy-
maganiami międzynarodowymi normy
PN-EN ISO 22000:2006 powinny być trak-
towane przez podmioty gospodarcze należące
do łańcucha żywnościowego priorytetowo
i konsekwentnie. Dostosowanie się do po-
zostałych standardów, takich jak BRC, IFS czy
FSSC, jest nakazem chwili dla podmiotów go-
spodarczych przemysłu spożywczego na
wolnym rynku. Jeśli się nadzoruje bezpie-
czeństwo żywności, trzeba posiadać grun-
towną wiedzę z tego zakresu. Polscy fa-
chowcy powinni uczestniczyć w obradach
Międzynarodowego Kodeksu Żywnościo-
wego i innych międzynarodowych organiza-
cji, które wypracowują zasady działania na

rzecz prawidłowego rozwoju przetwórstwa
w siedemnastu branżach o zróżnicowanych
wymaganiach. Nie sposób wymienić wszyst-
kich zagadnień, ale na pewno można stwier-
dzić, że powinny być one zgrupowane w jed-
nym merytorycznym departamencie.

W wielu krajach zyski z przemysłu spi-
rytusowego są kierowane na potrzeby wojska
i policji, służbę zdrowia, szkolnictwo, pomoc
osobom niepełnosprawnym i inne cele nad-
zorowane przez rząd. Podobnie sprawy się
mają z przemysłem tytoniowym. A w Polsce
ci, którzy podejmowali decyzję prywatyza-
cyjną, nie zdawali sobie sprawy albo nie chcie-
li przyjmować oczywistej prawdy, że koncer-
ny będą ograniczały odbiór tytoniu z woje-
wództwa lubelskiego i innych regionów kosz-
tem importu tytoniu zagranicznego z odpo-
wiednim zyskiem, a paczkę papierosów skal-
kulują w taki sposób, aby wpływ do budże-
tu polski był bardzo niski.

Zwracał się pan z prośbą do obecnego
ministra o rozważenie możliwości ponow-
nego powołania Departamentu Przemysłu
Rolno-Spożywczego w Ministerstwie Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi?

– Zwracałem się do poprzedniego mini-
stra pismem z 18 kwietnia 2012 roku oraz do
obecnego ministra, przedstawiając wnioski
z IV międzynarodowej konferencji dotyczą-
cej bezpieczeństwa i jakości żywności o ko-
nieczności powołania w ministerstwie rol-
nictwa departamentu związanego z gospo-
darką żywnościową, a więc Departamentu

Przemysłu Rolno-Spożywczego. Tego typu
departament funkcjonował w Ministerstwie
Rolnictwa do czasu objęcia stanowiska mi-
nistra przez Gabriela Janowskiego, który
w ramach reorganizacji resortu wykluczył go
ze schematu organizacyjnego.

Co było przyczyną tak niekorzystnych
działań?

– Jedną z przyczyn likwidacji Departa-
mentu Przetwórstwa Rolno-Spożywczego
był sprzeciw pracowników merytorycznych za-
trudnionych nie tylko w branży spirytusowej
i tytoniowej, ale również w innych departa-
mentach, a więc w departamencie prawnym,
w departamencie ekonomiki i innych, którzy
wypowiadali się przeciwko procesowi pry-
watyzacji przemysłu spirytusowego i tyto-
niowego. Negatywne skutki decyzji z 1993
roku trwają do dziś. Ponadto w nazwie Mi-
nisterstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi należy
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Jedną z najistotniejszych zmian powinno być 
powiązanie zakładów przemysłu spożywczego 
z rolnikami umowami kontraktacyjnymi na dostawę
poszczególnych surowców, co pozwoliłoby oddzi-
aływać na jakość produktów i bezpieczeństwo
zdrowotne. „Nie może być rozwoju wsi bez rozwoju
przemysłu spożywczego”
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uwzględnić zagadnienia gospodarki żywno-
ściowej. Proponuję wrócić do poprzedniej na-
zwy – Ministerstwo Rolnictwa i Przemysłu
Spożywczego, a w ślad za tym dokonać
gruntownej reorganizacji polegającej na roz-
woju poszczególnych 17 branż przemysłu
spożywczego, które odbierają surowiec ro-
ślinny i zwierzęcy od rolników. Zagadnie-
nia związane z gospodarką żywnościową,
a szczególnie przetwórstwem żywności, są
rozproszone i zajmuje się nimi bardzo wiele
departamentów. Tego typu struktura orga-
nizacyjna ministerstwa stanowi istotne utrud-
nienie dla podmiotów gospodarczych dzia-
łających na wolnym rynku. Krajowi produ-
cenci przetworów rolno-spożywczych oraz
przetwórcy żywności nie znają wytycznych za-
wartych w „Codex Alimentarius” oraz w in-
nych dokumentach europejskich i światowych
mających wpływ na rozwój bezpiecznej żyw-
ności w Polsce. Reorganizacja resortu rol-
nictwa dotycząca likwidacji gospodarki żyw-
nościowej negatywnie wpłynęła na koordy-
nację działań dotyczących rozwoju produk-
cji przetworów spożywczych w Polsce. Wpro-
wadzenie gospodarki rynkowej nie oznacza
zaniechania przekazywania informacji istot-
nych dla jakości i bezpieczeństwa wyrobów
spożywczych w całym procesie technolo-
gicznym, „od pola do stołu” oraz „od obo-
ry do widelca”. W ministerstwach rolnictwa
innych krajów, między innymi we Francji
i Niemczech, zagadnienia związane z bez-
pieczeństwem zdrowotnym żywności są
przedmiotem głębokiej analizy oraz wdrażania
działań zapobiegawczych w poszczególnych
ogniwach łańcucha żywności. Dotyczy to
m.in. producentów surowców roślinnych,
zwierzęcych, nawozów, środków ochrony
roślin, środków chemicznych używanych do
mycia i dezynfekcji linii produkcyjnych, ma-
szyn dla przemysłu spożywczego, opakowań
i wielu innych branż powiązanych z jakością
i bezpieczeństwem wyrobów spożywczych.
Trzeba rozważyć możliwość większego wy-
eksponowania przetwórstwa rolno-spożyw-
czego w działalności Ministerstwa Rolnictwa
i Rozwoju Wsi. Mam nadzieję, że minister Sta-
nisław Kalemba będzie się starał naprawić błę-
dy swoich poprzedników, zwracając uwagę na
powiązanie rolnictwa z przemysłem spo-
żywczym, tym bardziej że ministerstwo po-
dejmuje wiele pozytywnych działań, stając się
prekursorem promocji polskiej żywności.
Przykładem może być konkurs na najcie-
kawszy spożywczy wyrób roku oraz powołanie
departamentu spółdzielczości. Rolnicy za-
wiązujący spółdzielnie powinni w swoim re-
jonie budować zakłady przemysłu spożyw-
czego, aby nadwyżki surowca przerabiać na
przetwory spożywcze.

Jak postrzega pan dzisiejszy stan certy-
fikacji wyrobów spożywczych?

– Certyfikacja wyrobów spożywczych i eko-
logicznych powinna być zlokalizowana w de-
partamencie przemysłu rolno-spożywcze-

go. Oddziaływanie ministerstwa na rozwój
produktów zgodny z Polską Normą, normą
zakładową, normą europejską oraz normą
światową ISO powinno być odpowiednio wy-
eksponowane i nadzorowane. Niepokojący jest
fakt, że krajowi producenci przetworów od-
chodzą od wymagań polskich, europejskich
i światowych norm, które zwracają uwagę na
szereg wymagań związanych z jakością i bez-
pieczeństwem produkowanej żywności, w tym

wymagań mikrobiologicznych. Większość
wyrobów spożywczych jest produkowana
w oparciu o normy zakładowe, zatwierdza-
ne przez właściciela lub dyrektora zakładu, bez
żadnych uzgodnień z władzami sanitarnymi
i weterynaryjnymi. Wystarczy w normie za-
kładowej zmienić jeden składnik i już jest nowy
wyrób i nowa nazwa. Warto certyfikować wy-
roby na znak Q przyznawany przez Polskie
Centrum Badań i Certyfikacji. Francuzi mają
zaufanie do wyrobu certyfikowanego na
zgodność z normą francuską NF, natomiast
w Polsce nie widać wyrobów certyfikowanych
na znak zgodności z PN – Polską Normą.

Najprościej rzecz ujmując, na czym po-
lega certyfikacja wyrobów?

– Między innymi na tym, że trzecia, nie-
zależna strona, a więc akredytowana jednostka
certyfikująca wyroby, bada, czy wymagania
zawarte w Polskiej Normie, względnie w nor-
mie zakładowej, są spełnione przez produ-
centa wyrobu spożywczego. W gospodarce
rynkowej producent odpowiada za jakość
i bezpieczeństwo zdrowotne wyrobu spo-
żywczego według Rozporządzenia Parla-
mentu Europejskiego nr 852 w odniesieniu do
wyrobów pochodzenia roślinnego i nr 583
w odniesieniu do wyrobów pochodzenia
zwierzęcego. Natomiast Rozporządzenie
nr 882 Parlamentu Europejskiego nakłada
obowiązek nadzoru nad producentami żyw-
ności. W Polsce – z uwagi na szereg luk or-
ganizacyjnych w jednostkach inspekcyjnych,
które nie posiadają certyfikatu akredytacji
w tym zakresie – nie jest to prawidłowo wy-
konywane. Co więcej, przedsiębiorstwa prze-
mysłu spożywczego odchodzą od stosowa-
nia norm polskich na wyroby, zastępując je
normami zakładowymi zatwierdzanymi przez

właściciela zakładu spożywczego lub dyrek-
tora naczelnego firmy pracującego na kontr-
akcie menedżerskim. Stacje sanitarno-epi-
demiologiczne odżegnują się od uzgadniania
wymagań norm zakładowych w odniesieniu
do fabryk zlokalizowanych na ich obszarze
działania, twierdząc, że nie mają takiego obo-
wiązku narzuconego przez Ministerstwo
Zdrowia. Przy tym uzgodnienie to nie musi
dotyczyć szczegółów związanych z receptu-

rą, gdyż jest to domena producenta, lecz za-
kresu i ilości dodawanych substancji che-
micznych oraz środków konserwujących
wpływających na bezpieczeństwo zdrowotne
konsumenta.

Na rynku spotykamy nie tylko coraz
mniej norm, ale również polskiej żywności…

– W normach zakładowych obserwuje się
zastępowanie naturalnych składników róż-
nego rodzaju substancjami chemicznymi,
które są znacznie tańsze, ale nie spełniają
oczekiwań klientów, którzy domagają się
żywności naturalnej. Dotyczy to między in-
nymi aromatów, barwników i szeregu innych
składników niemających nic wspólnego z war-
tością odżywczą wyrobu spożywczego. Pie-
czywo typu graham powinno być produko-
wane z mąki pełnoziarnistej, a jest produko-
wane z mąk jasnych oraz barwione karmelem,
co wprowadza konsumenta w błąd. W ma-
śle i serach żółtych tłuszcz z mleka jest za-
stępowany tłuszczem roślinnym. Na etykie-
tach niektórych napojów jest przekazywana
informacja, że jest stosowany aromat o skła-
dzie zbliżonym do naturalnego, ale jest to sub-
stancja chemiczna. Stwierdzenie, że produ-
cent odpowiada za jakość i bezpieczeństwo
produkowanych wyrobów jest oczywiście
prawdą, ale nie może to zwalniać Ministerstw:
Rolnictwa i Zdrowia z nadzoru i koordyna-
cji tych zagadnień w interesie społeczeństwa
polskiego oraz odbiorców naszych wyrobów
spożywczych w innych krajach świata. Za-
stępowanie naturalnych składników sub-
stancjami chemicznymi, które są tańsze, ale
nie zawsze spełniają oczekiwania konsu-
mentów i są przedmiotem różnego rodzaju
kontrowersji w społeczeństwie, należy stop-
niowo eliminować. Atest jakości lub deklaracja

SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

Uważam, że powinno się zakończyć wieloletnią
dyskusję dotyczącą konieczności utworzenia 
Polskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności.
Tego typu urząd jest niezwykle potrzebny, gdyż
sprawy dotyczące bezpieczeństwa zdrowotnego
surowców zwierzęcych i roślinnych oraz
przetworów spożywczych nabierają coraz 
większego znaczenia i powinny być nadzorowane
przez rządową organizację centralną, podległą
bezpośrednio premierowi
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zgodności ogranicza się do nazwy dodatku,
wielkości dostawy oraz adresu importera.
Z merytorycznego punktu widzenia tego
typu informacja nie jest atestem jakości. Im-
porterzy surowców i dodatków do żywności
nie przywiązują odpowiedniej wagi do atestów
jakości, zwracając uwagę głównie na opła-
calność importu, a wiec cenę. Ostatnie przy-
padki z solą i proszkiem jajecznym oraz że-
latyną spożywczą są moim zdaniem bardzo
wyraźnym sygnałem dla władz resortów rol-
nictwa i zdrowia, że kwestii bezpieczeństwa
produkowanej żywności należy poświęcić
więcej uwagi. Należy rozważyć konieczność
uzgadniania wymagań norm zakładowych do-
tyczących bezpieczeństwa żywności z odpo-
wiednimi władzami sanitarnymi i weteryna-
ryjnymi. Lista dodatków do żywności budzi
bardzo wiele zastrzeżeń i nie jest prawidłowo
nadzorowana. Również import surowców i do-
datków do żywności nie jest właściwie nad-
zorowany i wymaga oddzielnych wytycz-
nych z punktu widzenia polskiego prawa
dotyczącego bezpieczeństwa żywności.

Uważam, że powinno się zakończyć wie-
loletnią dyskusję dotyczącą konieczności
utworzenia Polskiego Urzędu ds. Bezpie-
czeństwa Żywności. Tego typu urząd jest nie-
zwykle potrzebny, gdyż sprawy dotyczące bez-
pieczeństwa zdrowotnego surowców zwie-
rzęcych i roślinnych oraz przetworów spo-
żywczych nabierają coraz większego znaczenia
i powinny być nadzorowane przez rządową
organizację centralną, podległą bezpośrednio
premierowi. Współpraca Polskiego Urzędu ds.
Bezpieczeństwa Żywności z Europejskim
Urzędem ds. Bezpieczeństwa Żywności jest
niezbędna i może się przyczynić do spraw-
niejszego przekazywania informacji oraz
ujednolicenia urzędowej kontroli żywności.
Warto zaznaczyć, że w niektórych krajach eu-
ropejskich powołano bardzo sprawnie dzia-
łające organizacje tego typu, które współ-
pracują z EFSA. W innych państwach, takich
jak USA, działa FDA, zajmująca się bezpie-
czeństwem produkowanej żywności oraz le-
kami. Najbardziej zainteresowane tym za-
gadnieniem są dwa resorty, a więc Minister-
stwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Mini-
sterstwo Zdrowia, które powinny powołać
wspólną grupę roboczą w celu uzgodnienia
pewnego rodzaju konsensusu oraz przed-
stawienia struktury organizacyjnej Polskiego
Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności, jak
również zakresu jego działania prezesowi
Rady Ministrów, a następnie parlamentowi
do zatwierdzenia. Niezależnie od przedsta-
wionych uwag uważam, że polska żywność
jest dobrej jakości, natomiast powołanie
tego typu urzędu wzmocni nadzór nad jej bez-
piecznym wytwarzaniem.

Co należy zrobić, pana zdaniem, aby po-
prawić jakość rządzenia?

– Polską muszą rządzić fachowcy, a nie
politycy. Osoby, które zapisały się do okre-
ślonej partii, powinny ideowo utożsamiać się

z tą partią, nie licząc na otrzymanie lukra-
tywnych stanowisk. W Ministerstwie Rol-
nictwa należy starać się o zatrudnienie osób
z praktycznym doświadczeniem w poszcze-
gólnych branżach przemysłu spożywczego.
Jakość surowców serwowanych na rynek
w stanie świeżym powinna być identyczna
z jakością surowca kierowanego do zakładów
przemysłowych. To samo dotyczy bezpie-
czeństwa zdrowotnego. Osoby, które praco-
wały przy odbiorze surowca z punktu skupu
do przetwórstwa, doskonale znają wymaga-
nia, jakie muszą spełnić rolnicy i hodowcy by-
dła oraz drobiu. Można rozważyć połącze-
nie nadzoru weterynarii z departamentem
przetwórstwa mięsnego, z kolei departa-
ment produkcji roślinnej może być połączo-
ny z przetwórstwem rolno-spożywczym.
Sposobów odbudowy gospodarki żywno-
ściowej w resorcie rolnictwa jest bardzo wie-
le, trzeba tylko zacząć działać. Nadszedł
czas, aby po odzyskaniu wolności kierować
naszym krajem racjonalnie i perspektywicz-
nie, a nie z dnia na dzień.

Posłowie i senatorowie oraz administra-
cja rządowa muszą zdać sobie sprawę, że nie

może być rozwoju wsi bez rozwoju rodzimych
zakładów przetwórstwa rolno-spożywcze-
go. To do tych specjalistycznych zakładów
spożywczych trafiają np. buraki przeznaczone
na produkcję cukru, pomidory przeznaczo-
ne na produkcję koncentratów i soków po-
midorowych, trzoda chlewna przeznaczona
na produkcję przetworów mięsnych oraz
inne surowce z siedemnastu branż przemy-
słu spożywczego. Ministerstwo Gospodarki,
sprawując nadzór nad stoczniami, hutami,
przemysłem wydobywczym i innymi branżami
przemysłowymi, nie jest w stanie zajmować
się dodatkowo zakładami przemysłu spo-
żywczego, stąd ceduje te zagadnienia na Mi-
nisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które po-
winno dostosować swój schemat organiza-
cyjny do nowych wyzwań, a więc bardziej ści-
słego powiązania rolnictwa z przemysłem spo-
żywczym. Nazwa „Ministerstwo Rolnictwa
i Przemysłu Spożywczego” wymusi nową
strukturę departamentów w dostosowaniu do
aktualnych potrzeb polskiej gospodarki w tym
zakresie.

Rozmawiał Piotr Nowacki

W skład łańcucha żywności zgodnie z normą ISO 22000:2005 wchodzą następujące ogniwa, które są
przedmiotem oceny i certyfikacji według wymagań: ISO 22000, FSSC, BRC – VI wersja, IFS – VI wersja,
AIB i innych standardów gwarantujących, że produkowana żywność jest bardzo dobrej jakości i spełnia

wymagania dotyczące bezpieczeństwa.

Interaktywna komunikacja w obszarze łańcucha żywnościowego
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Konsumenci

Producenci pestycydów, nawozów 
i leków weterynaryjnych 

Produkcja składników i substancji
dodatkowych

Operatorzy magazynowania 
i transportu

Producenci maszyn
i urządzeń

Producenci środków czyszczących 
i dezynfekcyjnych

Producenci materiałów 
opakowaniowych

Dostawcy usług działających 
na zasadach outsourcingu

Producenci płodów rolnych, hodowcy

Producenci pasz

Producenci pierwotni

Przetwórcy żywności

Kolejni przetwórcy żywności

Hurtownicy

Sprzedawcy detaliczni, firmy 
świadczące usługi żywieniowe 

i prowadzące catering

Nazwa „Ministerstwo Rolnictwa i Przemysłu 
Spożywczego” wymusi nową strukturę 
departamentów w dostosowaniu do aktualnych
potrzeb polskiej gospodarki w tym zakresie



W jaki sposób firma pozyskuje surowce
– owoce do produkcji dżemów bez konser-
wantów?

– Owoce do produkcji przetworów
owocowych, takich jak dżemy, konfitury,
marmolady, powidła śliwkowe, pozyskuje-
my z własnego gospodarstwa sadownicze-
go oraz od stałych dostawców – sadowni-
ków. Nasza firma jest położona na granicy
Mazur – Zielonych Płuc Polski. Z racji po-
łożenia miejscowości Lubawa oraz do-
brych warunków klimatycznych i glebowych
wykorzystywane surowce są zdrowe i smacz-
ne, a długoterminowe umowy z dostawca-
mi zapewniają nam ciągłość dostaw i sta-
łą współpracę na kolejne lata.

Jak wygląda dostawa owoców do pro-
dukcji oparta na metodzie „just in time”?

– Nasze owoce pochodzą z zagłębia sa-
downiczego w okolicach Lubawy, dlatego nie
tracimy cennego czasu na transport. Dzię-
ki temu możemy przystąpić do produkcji
dżemu w ciągu kilku godzin od zerwania
owoców z krzaków, drzew, co zapewnia
świeżość i najwyższą jakość użytych su-
rowców.

Czy na bieżąco kontrolują państwo do-
stawy od innych rolników i gospodarstw sa-
downiczych?

– Tak, prowadzimy kontrolę dostaw
owoców. Wspólnie z rolnikami ustalamy od-
mianę danego owocu, technologię i meto-
dologię ich produkcji. Dzięki jasno określo-
nym zasadom współpracy możemy zapro-
ponować konsumentom smaczne przetwory
owocowe, które cechuje wysoka jakość.

Na czym polega aseptyczna metoda
przygotowania surowców owocowych do dże-
mów i przetworów skrzepłych?

– Polega ona na sterylizacji owoców za
pomocą wysokiej temperatury oraz później-
szym maksymalnie szybkim schłodzeniu i za-
pakowaniu do barierowych worków asep-
tycznych w atmosferze azotu. Metoda ta po-
zwala zniszczyć formy wegetatywne oraz
przetrwalnikujące drobnoustrojów, dzięki
czemu zapakowane owoce są zabezpieczo-
ne. Należy podkreślić, że technologia ta jest
dopasowana do specyfiki poszczególnych
owoców w taki sposób, aby produkt końco-
wy w jak największym stopniu przypominał
świeże owoce. Dzięki zastosowanej metodzie

użyte do produkcji surowce zatrzymują swo-
ją naturalną barwę, smak i zapach.

Jakie wyroby obejmuje dziś asortyment
firmy?

– Produkujemy dżemy, powidła śliwko-
we, jabłka prażone, wiśnie drążone. W ostat-
nim czasie wprowadziliśmy nowy produkt
– konfitury o wysokiej, 70-proc. zawartości
owoców. Oferujemy konsumentom zarówno
produkty pod własnymi brandami: Lubawa
oraz Frulis, jak również produkty dostępne
pod marką wielu sieci handlowych i dystry-
butorów.

Czy stosują państwo jakikolwiek system
zarządzania jakością?

– W naszej firmie od kilku lat mamy
wdrożony system zarządzania jakością.
W tym roku postanowiliśmy go udoskona-
lić i dostosować do International Food
Standard 6. Pozytywnie przeszliśmy audit
przeprowadzony przez międzynarodową
firmę certyfikującą, w wyniku czego otrzy-
maliśmy certyfikat jakości IFS 6.

Jakie znaki jakości posiadają pana wy-
roby i czy są one przepustką do działalności
eksportowej?

– Nasze produkty posiadają takie zna-
ki jakości, jak „Poznaj Dobrą Żywność” czy

„Dziedzictwo Kulinarne Warmii i Mazur”.
Oprócz tego wygrywały w konkursach na
najlepszy produkt Warmii i Mazur. To
świadczy o ich wartości i dużym uznaniu,
które wykracza również poza granice Pol-
ski, bowiem nasze wyroby eksportujemy na
wiele rynków zagranicznych, w tym do
Czech, Szwecji, Litwy, Łotwy, Estonii, Sło-
wacji, Rosji, a nawet do Kanady i Stanów
Zjednoczonych.

Jakie są kierunki dalszego rozwoju fir-
my na najbliższe lata?

– Jesteśmy w trakcie ostatniego etapu bu-
dowy nowego zakładu produkcyjnego i biu-
rowca w nowej lokalizacji. Planujemy dalej się
rozwijać i – tak jak do tej pory – systema-
tycznie zdobywać nowe rynki. Dzięki wyso-
kiej technologii produkcji oraz wdrożonemu
systemowi zarządzania jakością firma zapewni
sobie dalszy rozwój w zakresie prowadzonej
działalności, jak również rozszerzy działalność
o kolejne rynki eksportowe. Przy okazji roz-
mowy chciałbym podziękować pracowni-
kom Przetwórni Owoców i Warzyw Lubawa
za ich zaangażowanie w dotychczasowy
rozwój firmy.

Rozmawiał Piotr Nowak
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Dzięki jasno określonym zasadom współpracy z rolnikami możemy zaproponować
konsumentom smaczne przetwory owocowe, które cechuje wysoka jakość 
– zapewnia Paweł Redlin, dyrektor handlowy Przetwórni Owoców i Warzyw 
Lubawa, w rozmowie o walorach przetworów owocowych i projakościowych 
działaniach, które zapewniają firmie uznanie
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Produkty firmy

Owocny rozwój dzięki jakości



Zarządzanie jakością jest jednym
z najważniejszych elementów kreu-
jących konkurencyjność firmy Mo-
kate, zarówno na rynku krajowym,

jak i na rynku międzynarodowym. Dobrze
wdrożony system zapewnienia jakości po-
zwala na elastyczność i dostosowanie pro-
cedur do specyfiki produkcji, buduje zaufa-
nie konsumentów do firmy i jednocześnie two-
rzy pozytywny wizerunek firmy na rynku.

Kontrola jakości w Mokate zaczyna się
już na etapie przyjęcia surowców do pro-
dukcji. To jeden z najważniejszych etapów
w całej działalności przedsiębiorstwa. W mo-
mencie odbioru jakościowego dostaw moż-
na w znacznym stopniu ograniczyć wpro-
wadzane wraz z surowcami zagrożenia. Na
kolejnych etapach produkcji nad jakością czu-
wają zarówno kontrolerzy, jak i sami pra-
cownicy. Zaangażowana i kompetentna za-
łoga to najcenniejsze dobro organizacji.
Dzięki fachowości i wysokiej kulturze oso-
bistej poszczególnych pracowników możli-
we jest wdrażanie i osiąganie kolejnych,
wyższych stopni w wielu standardach doty-
czących żywności.

Przepisy prawne krajowe i Unii Europej-
skiej dokładnie określają warunki, które mu-
szą być spełnione, i działania, które muszą być
podjęte na wszystkich etapach produkcji i ob-
rotu żywnością. Mokate posiada certyfikaty na
zgodność z normą EN ISO 22000:2005 (pol-
ska wersja PN-EN ISO 22000:2006) „System
zarządzania bezpieczeństwem żywności – Wy-
magania dla organizacji w całym łańcuchu
żywnościowym” (ang. Food safety manage-
ment systems – Requirements for organiza-
tions throughout the food chain) oraz normą
EN ISO 9001:2008 (polska wersja PN-EN
ISO 9001:2009) „Systemy zarządzania ja-
kością – Wymagania” (ang. Quality mana-
gement systems – Requirements). 

Wdrożenie Systemu Zarządzania Jako-
ścią w oparciu o te normy pozwoliło firmie
zintegrować zasady systemu Analizy Za-
grożeń i Krytycznego Punktu Kontroli
(HACCP) z programami wstępnymi (PRP)
i programami operacyjnymi, czyli: Dobrej
Praktyki Produkcyjnej (GMP – Good Ma-
nufacturing Practice), Higienicznej (GHP

– Good Hygiene Practice) i Laboratoryjnej
(GLP – Good Laboratory Practice). Wszyst-
kie systemy są zintegrowane i posiadają ak-
tualne certyfikaty a zagrożenia, które mogą
być związane z rodzajem procesu i stoso-
wanymi urządzeniami, zostały zidentyfiko-
wane i oszacowane.

Na rynkach międzynarodowych funk-
cjonują obecnie również inne standardy do-
tyczące żywności. Wiele sieci handlowych,
skupiających większość detalistów i właścicieli

marek własnych, współpracuje tylko z do-
stawcami posiadającymi certyfikaty zgodne
z wymaganiami na danym rynku.  Jednym
z takich certyfikatów jest IFS (International
Food Standard) opracowany w Niemczech
i we Francji oraz BRC (British Retail Con-
sortium) opracowany przez Brytyjskie Kon-
sorcjum Detalistów przy współpracy z deta-
listami z innych krajów. IFS stawia wymogi
w zakresie systemu zarządzania bezpieczeń-
stwem żywności dla producentów i dostaw-
ców żywności oraz określa zasady audyto-
wania.

Mokate zostało poddane audytowi na
zgodność ze standardami IFS i BRC przez
niezależną jednostkę certyfikującą SAI Glo-
bal Assurance Services Ltd. i spełniło wy-
magania ustanowione przez Good Stan-
dard for Food Safety, osiągając poziom: A.

Polskie produkty spożywcze postrzega-
ne są za granicą jako produkty zdrowe i war-
tościowe. Nasz kraj, przy całym swoim zin-
dustrializowaniu, w dalszym ciągu posiada
doskonałe tereny do produkcji żywności.
Lokalizacja zakładów Mokate w nieskażonym
środowisku i odpowiednie zarządzanie ja-
kością daje firmie możliwość wygrywania
z konkurencją wysoką jakością produktów.
Dorzucając do tego kompleksowość oferty
(w Mokate można kupić prawie wszystko
– od półproduktów, kawy, miksów kawowych,
kakao, czekolady w proszku, po herbatę kla-
syczną, owocową i ziołową) i odpowiednie
podejście do kontrahentów (każdy traktowany
jest indywidualnie, a ponadto spółka jest w sta-
nie przygotować produkty według jego – czę-
sto specyficznych – życzeń) otrzymujemy pro-
stą receptę na sukces.

Warto zaznaczyć, że Mokate obecnie han-
dluje z blisko 80 krajami świata. Od lat jest jed-
nym z czołowych graczy na rynkach połu-
dniowych – w Czechach, na Słowacji i na
Węgrzech. Wchodzi do sieci handlowych
w USA i Kanadzie. Sprzedaje w krajach Bli-
skiego i Dalekiego Wschodu i Afryki. Do no-
wych rynków, gdzie obecnie firma odnosi
spektakularne sukcesy, należą Bałkany i „Pri-
bałtyka”.

www.mokate.com.pl

Recepta na sukces
Robiąc codzienne zakupy w sklepie, chcemy mieć pewność, że to, co kupujemy, 
jest wyprodukowane z najwyższą starannością i jest dla nas bezpieczne. Informują 
nas o tym symbole certyfikatów znajdujące się na opakowaniach. Nie każdy jednak
wie, że uzyskanie takiego certyfikatu to jedno, a utrzymanie go, to drugie. Produkcja
żywności w szczególny sposób obłożona jest różnego rodzaju obostrzeniami 
związanymi z zapewnieniem najwyższej jakości wyrobów
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Firma Bartex została zarejestrowana
w 1990 roku. Początkowo miała
charakter jednoosobowej działal-
ności gospodarczej, która stawiała

pierwsze kroki w wyjątkowo trudnych wa-
runkach – na terenie bez dostępu do utwar-
dzonej drogi, wody, łączności. Dodatkowo
właściciel firmy zmagał się z mocno odczu-
walnym w tym okresie brakiem cementu, ma-
teriałów budowlanych, stali, a zwłaszcza pie-
niędzy, co było istotnym ograniczeniem w dal-
szym rozwoju. Mimo niełatwych początków
Bartex szybko wyszedł na prostą, a poprawa
sytuacji finansowej umożliwiła rozszerzenie
prowadzonej działalności. Z firmy zajmują-
cej się głównie handlem słodyczami i pro-
dukcją suszonych warzyw Bartex stał się do-
datkowo importerem win. Rozlew sprowa-
dzanego alkoholu odbywał się w Siedlcu
k. Wolsztyna, a Bartex zajmował się dystry-
bucją. Ten postęp wyznaczał dopiero wstęp-
ny etap rozwoju i w tamtym okresie jeszcze
nie wskazywał na to, że firma zajmie tak sil-
ną pozycję na rynku, jaką zajmuje obecnie.

Droga rozwoju
Trudności w zaznaczeniu swojego miej-

sca w branży winiarskiej wiązały się przede
wszystkim z niejednolitą akcyzą, jaką obcią-
żone były przedsiębiorstwa prywatne i pań-
stwowe. Do końca 1991 roku państwowe za-
kłady miały bowiem ustaloną stałą stawkę
kwotową, podczas gdy prywatne przedsię-
biorstwa musiały płacić procentową stawkę
podatku akcyzowego. Odkąd określono jed-
nolitą stawkę podatku akcyzowego, sytuacja
uległa znacznej poprawie. Od tego czasu fir-
ma płynnie się rozwijała, inwestując i stop-
niowo zwiększając potencjał produkcyjny
oraz magazynowy. Istotnym przełomem w hi-
storii Bartexu było wsparcie i zaangażowanie
w rozwój przedsiębiorstwa pozostałych człon-
ków rodziny, dzięki czemu stało się ono fir-
mą rodzinną. W 1991 roku do pracy w firmie
dołączyła żona właściciela – Maria, w 1995
roku – syn Grzegorz, a w 1998 roku drugi syn
– Paweł. Od początku wszyscy włączyli się
w rozwiązywanie problemów napotykanych
na drodze rozwoju firmy, który – jak podkreśla
właściciel – nie byłby możliwy bez zaanga-
żowania całej rodziny, ciężkiej, ale zgodnej
pracy i wiary we własne siły. Jednocześnie

zmiany w strukturach firmy przyczyniły się do
przekształcenia jej w spółkę jawną.

Pierwotnie firma Bartex wprowadziła
do oferty win wermuty Istra i Bacchus. W ra-
mach doskonalenia własnej produkcji do prac
winiarskich sprowadzono enologa z Chorwacji,
a laboratorium wyposażono w najnowo-

cześniejszy sprzęt z Włoch. Dzięki temu stwo-
rzono kilka marek win obecnych na rynku do
dziś.

Oferta firmy stale się rozrasta, a marki win
– własnych i importowanych – zyskują na po-
pularności i są coraz częściej wybierane
przez klientów. Niemała w tym zasługa in-
westycji w nowoczesne urządzenia oraz cer-
tyfikowane systemy jakości, których zasto-
sowanie pomaga utrzymać produkcję na
najwyższym poziomie. Firma jest zmoder-
nizowana pod względem technicznym i lo-
gistycznym – posiada nowoczesne magazy-
ny wysokiego składowania, przystosowane,
by pomieścić około 12 tys. palet. Zespół Bar-
texu pracuje w oparciu o systemy jakości
i z pozytywnym wynikiem przechodzi regu-
larne audyty komisji certyfikujących BRS i IFS
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Skok na głębokie wino
Bartex to przykład firmy, która od skromnych początków szybko przeszła 
do pozycji znaczącego importera win i eksportera własnych wyrobów 
alkoholowych, które cieszą się rosnącą popularnością zarówno wśród Polaków, 
jak i konsumentów na rynkach zagranicznych
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W obecnym kształcie Bartex pozostaje tą samą
firmą rodzinną, stawiającą na konsekwentny rozwój
i ciągłe doskonalenie jakości, jednak dziś cieszy
się ugruntowaną, stabilną pozycją rynkową oraz
nieposzlakowaną opinią w kontaktach handlowych
z partnerami, wśród których jest znana z solidności

Prezes Zarządu Bogdan Bartol

Linia produkcyjna napojów alkoholowych



w zakresie produkcji winiarskiej, alkoholowej
i warzyw suszonych.

– W obecnym kształcie Bartex pozosta-
je tą samą firmą rodzinną, stawiającą na kon-
sekwentny rozwój i ciągłe doskonalenie ja-
kości, jednak dziś cieszy się ugruntowaną, sta-
bilną pozycją rynkową oraz nieposzlakowa-
ną opinią w kontaktach handlowych z part-
nerami, wśród których jest znana z solidno-
ści. Dalszy rozwój firmy zależny jest od ten-
dencji rynkowych zarówno w Polsce, jak i na
rynkach światowych – mówi Bogdan Bartol,
prezes zarządu Bartex. Jest to uzasadnione,
biorąc pod uwagę, że firma prowadzi dzia-
łalność na wielu rynkach, nie tylko na terenie
Unii Europejskiej, lecz także na rynkach po-
zaeuropejskich, zarówno jako importer win,
jak i eksporter alkoholi własnej produkcji.

Produkcja winiarska prowadzona jest
w dwóch zakładach. W Paproci k. Nowego
Tomyśla prowadzona jest produkcja win gro-
nowych, fermentacja win z soku winogrono-
wego, a także odbywa się rozlew importowa-
nych win gronowych. Z kolei w Lwówku
Wielkopolskim wytwarzane są wina owocowe
z miejscowych surowców – wiśni, porzeczek,
jabłek oraz alkohole mocne, w tym wódki czy-
ste i smakowe, brandy, whisky, drinki, likiery.
Większość produkcji jest przeznaczona na eks-
port. Fakt, że alkohole firmy Bartex cieszą się
powodzeniem na rynkach obcych to zasługa
nabytej przez lata wiedzy z zakresu produk-
cji wina i alkoholi spirytusowych, profesjo-
nalizmu oraz dobrze przygotowanego za-
plecza technicznego.

Źródła sukcesu
Zakłady produkcyjne firmy wyposażone

są w nowoczesne urządzenia do prowadze-
nia fermentacji win w kontrolowanej tempe-
raturze, 6 linii do rozlewu win oraz odpo-
wiedni sprzęt do przyjęcia, obróbki i maga-
zynowania win. Jednak najlepsze wyposaże-
nie to za mało, by mówić o silnej pozycji
i przewadze nad konkurencją – Sama pro-
dukcja, przygotowanie dobrego jakościowo
wyrobu to dopiero połowa sukcesu. Produkty
muszą być zaakceptowane przez rynek, ku-
pione przez odbiorców rynkowych, a na-
stępnie konsumentów. Jakość produktów
musi być stała i na tyle dobra, że klient wró-
ci po nie do sklepu. To jest dopiero sukces
– mówi prezes Bogdan Bartol. Ważna jest też
dobrze zorganizowana współpraca z part-
nerami handlowymi, która w przypadku fir-
my Bartex sprawdza się doskonale. – Współ-
pracujemy w zasadzie ze wszystkimi siecia-
mi handlowymi od początku ich powstania.
Posiadamy też 7 magazynów składowych
w większych ośrodkach miejskich: w Szcze-
cinie, Gdańsku, Białymstoku, Warszawie,
Wrocławiu, Krakowie, Rzeszowie. Oddziały
te współpracują z odbiorcami hurtowymi i de-
talicznymi w swoich rejonach. Jest to kosz-
towny system, lecz pozwala na pewną nie-
zależność w handlu, łatwiejsze prowadzenie

sprzedaży i promocji swoich produktów – wy-
licza czynniki składające się na sukces rynkowy
prezes Bogdan Bartol.

Szeroki asortyment firmy zyskuje uzna-
nie klientów m.in. dzięki przystępnym cenom
dostosowanym do zasobności polskiego
konsumenta, a także dużej różnorodności
oferty, która obejmuje zarówno marki własne,
takie jak: Istra, Edel, Budafok, Vodka.pl, Joe
Poker Whisky, wino Western Creek, Califor-
nia Hills, jak i marki dostawców win oraz al-
koholi, z którymi Bartex współpracuje, w tym
wina: Sol de Chile, J.P.Chenet, włoskie Can-
ti, mołdawskie Kazayaki i Czarny Doktor,
a także amerykańskie wina Mogen David, od-
znaczające się niezwykłą dynamiką sprzeda-
ży. – W wyrobach alkoholowych cenimy so-
bie współpracę z dostawcą win z Chile, któ-
ry jednocześnie prowadzi dystrybucję Vodki.pl

w swoim kraju. Bartex znany jest w Europie
również jako dostawca szeregu produktów
upominkowych. Jest to pracochłonne, ale jed-
nocześnie rentowne – dodaje Bogdan Bartol.

W ramach działalności nastawionej na
promocję i pozyskanie jeszcze szerszego
grona odbiorców Bartex bierze aktywny
udział jako wystawca na ważnych imprezach
branżowych, m.in. w targach w Düsseldor-
fie, Londynie, Bordeaux, Moskwie, Hong-
kongu. Ponieważ firma posiada wieloletnie
umowy na sprzedaż warzyw suszonych,
równolegle do wyrobu i dystrybucji alkoho-
li kontynuuje ich produkcję w zmodernizo-
wanej suszarni. Wydział ten zatrudnia sezo-
nowo 50 osób, przerabiając – w zależności od
urodzaju – od 12 do 16 tys. ton warzyw.

www.bartex.com.pl
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Co jest głównym wyznacznikiem polityki
jakości firmy i jakie narzędzia najlepiej słu-
żą realizacji przyjętych celów rozwojowych?

– Firma Eskimos SA jest uznanym i ce-
nionym producentem mrożonych owoców
i warzyw na rynku światowym. Swoją pozy-
cję opiera na bezpieczeństwie zdrowotnym
produkowanej żywności oraz satysfakcji
klientów uzyskiwanej dzięki wysokiej jakości
oferowanych wyrobów. Założenia te reali-
zujemy poprzez stałe wdrażanie nowych
technologii oraz procesów produkcyjnych, ich
doskonalenie i minimalizację negatywnego
wpływu na środowisko naturalne. Przyjęte cele
jakościowe osiągamy dzięki pełnemu zaan-
gażowaniu zarządu i wszystkich pracowników
w ich realizację poprzez ciągłe doskonalenie
Systemu Zarządzania Jakością i Bezpie-
czeństwem Żywności w oparciu o wdrożone
standardy IFS oraz ISO 22000, a także pod-
noszenie kwalifikacji i wzbogacanie świado-
mości pracowników w zakresie jakości, bez-
pieczeństwa żywności i etyki. Szczególnie dba-
my o dobór dostawców surowca, spełniają-
cych wysokie wymagania dotyczące jakości
i bezpieczeństwa zdrowotnego.

Na czym polega bezpieczeństwo żyw-
ności w reprezentowanym przez Eskimos SA
segmencie rynku?

– Głównym problemem związanym z bez-
pieczeństwem żywności w rynku mrożonek są
pozostałości środków ochrony roślin w do-
starczanych surowcach oraz pojawiające się
w ostatnich latach norowirusy i wirus żółtaczki
w owocach miękkich. Eskimos SA zabez-
piecza się przed tymi zagrożeniami, pozy-
skując surowce z plantacji kontrolowanych,
od dostawców z wieloletnimi umowami kon-

traktacyjnymi, i poddając surowce szczegó-
łowej kontroli pod kątem zanieczyszczeń
chemicznych i mikrobiologicznych już na eta-
pie przyjęcia do zakładu. Wykonujemy ją
w laboratorium zakładowym oraz akredyto-
wanych laboratoriach zewnętrznych, wyko-
rzystując pakiet badawczy oparty o detekcje
prawie 700 substancji czynnych. Wspólnie
z naszym partnerem ds. IT opracowaliśmy
i wdrożyliśmy zintegrowany z ERP innowa-
cyjny, unikatowy moduł zarządzania proce-
sowego, który spełnia wymagania szeroko
pojętego bezpieczeństwa żywności zgodne
z wdrożonymi w naszej firmie standardami.

Co pozwala wypracować przewagę kon-
kurencyjną i utrzymać się w branżowej czo-
łówce?

– Firma Eskimos SA jest kojarzona z wy-
soką jakością oferowanych wyrobów, co jest
wynikiem standardu wypracowanego na
przestrzeni wieloletniej działalności na ryn-
ku producentów żywności. Swoje wyroby do-
starczamy odbiorcom ze światowej czołów-
ki producentów żywności, głównie z Europy
Zachodniej, ale także na rynki wschodnie,
USA, Kanady, Japonii, Skandynawii. Troska
o jakość i bezpieczeństwo żywności, jaką
przejawia nasz zespół, owocuje m.in. prawie
10-letnią współpracą z jednym z czołowych
producentów żywności dla dzieci i niemow-
ląt w Europie.

Jakie znaczenie w realizacji celów ja-
kościowych produkcji ma zastosowanie no-
wych technologii i metod przyjaznych śro-
dowisku?

– Aby utrzymać się na rynku producen-
tów, cały czas inwestujemy w modernizację
i rozbudowę zakładu. W ostatnich latach wy-
budowaliśmy nową halę sortowniczą i chłod-
nię magazynową wysokiego składowania,
a także zakupiliśmy w pełni wyposażony sor-
townik optyczny Sortex E1D. Ponadto zmo-
dernizowaliśmy linię pakującą, dodając nową
pakowaczkę o wyższej wydajności, nie wspo-
minając o unowocześnieniach taśm i podaj-
ników. Dużo inwestujemy również w infra-
strukturę informatyczną firmy, systematycz-
nie wdrażając kolejne moduły Zintegrowanego
Systemu Zarządzania klasy ERP. Wszystkie
te działania mają na celu podniesienie jako-
ści i bezpieczeństwa oferowanych produktów,
a także optymalizację procesów technolo-
gicznych i biznesowych. W związku z poło-
żeniem zakładu na terenie obszaru Zielonych
Płuc Polski nie można pominąć ekologiczne-
go wymiaru naszej działalności. W trosce
o środowisko naturalne wybudowaliśmy w za-
kładzie biologiczną oczyszczalnię ścieków, któ-
ra pozwala nam zneutralizować wszystkie
ścieki produkcyjne. Ponadto wszystkie odpa-
dy poprodukcyjne są zagospodarowywane
i poddawane recyklingowi. Aktualnie w fazie
projektowej jest ferma słoneczna, dzięki któ-
rej zakład będzie w pełni korzystać z odna-
wialnych źródeł energii, minimalizując ne-
gatywne oddziaływanie na środowisko.

Rozmawiał Piotr Danilczuk

www.eskimossa.pl
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Z rozmachem na rzecz
bezpieczeństwa żywności
Swoją pozycję opieramy na bezpieczeństwie zdrowotnym 
produkowanej żywności oraz satysfakcji klientów 
uzyskiwanej dzięki wysokiej jakości oferowanych wyrobów 
– zapewnia Stanisław Sulima, prezes zarządu firmy Eskimos SA

SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

Zakład produkcyjny w Sokółce



PPHU „Marks” Marko-Walichnowy to firma z bogatymi tradycjami działająca na rynku od 23 lat. Produkujemy mięsa wie-
przowe, wołowe oraz szeroką gamę wędlin, konserw, pasztetów, przetworów mięsno-warzywnych oraz dań gotowych.
Nasze wyroby uzyskały liczne nagrody i wyróżnienia, takie jak: Złoty Medal dla Golonki Walichnowskiej oraz Szynki Walich-
nowskiej na Targach Polagra.

Nowoczesne obiekty i linie produkcyjne pozwalają nam na utrzymanie wysokich standardów i dają gwarancję bezpieczeń-
stwa dla produkowanej przez nas zdrowej żywności. Wdrożenie procedury HACCP, IFS oraz BRC gwarantują rygorystyczne
przestrzeganie higieny na wszystkich etapach produkcji. Dzięki wprowadzeniu systemu BRC zwiększył się nam eksport 
i wzrosło zainteresowanie naszymi produktami w takich krajach, jak Francja, Niemcy, Anglia i Hiszpania. Prowadzimy rów-
nież ekspert wyrobów na rynki wschodnie – na Ukrainę i do Rosji. Obecnie staramy się o certyfikat „Jakość Tradycja”, który
otrzymują wyroby wyróżniające się wysoką jakością oraz tradycyjnym charakterem.

Prowadzimy sprzedaż hurtową i detaliczną poprzez sieć własnych sklepów firmowych i hurtowni. Po wstąpieniu naszego
kraju do Unii Europejskiej nastąpił dynamiczny rozwój eksportu produktów firmy. Posiadamy wszelkie pozwolenia i atesty
wymagane przy eksporcie towarów do krajów Unii Europejskiej i Europy Wschodniej.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe 
„Mark’s” Sp. z o.o.
Marko Walichnowy

Prusak 23, 98-420 Sokolniki 
tel. 62 783 28 01
fax 62 783 28 05 
marks@marks.biz.pl

www.marks.biz.pl



Michał Tabaka

Jeszcze kilka lat temu, przynajmniej
w niektórych branżach, certyfikowanie
było co najwyżej przykrym obowiąz-
kiem. Nic nie wnosiło, ale ładnie wy-

glądało. Na tle konkurencji też nie miało ta-
kiego znaczenia jak dziś. Gospodarka rynkowa
rządzi się jednak swoimi prawami, co zde-
cydowanie odczuwalne jest po 2008 roku, kie-
dy to w Stanach Zjednoczonych pękła nie-
ruchomościowa bańka i przelała się na cały

świat. Wstrząsnęło to największymi i drgania
doszły również do tych zdecydowanie mniej-
szych. Wszak rynek stanowią wszyscy. I wła-
śnie od kilku lat okazuje się, że na dobrą sy-
tuację finansową i pozycję na rynku danej fir-
my, składa się wiele elementów, świadomie
bądź nieświadomie wcześniej pomijanych.

Takim elementem z pewnością jest cer-
tyfikacja, głównie w systemach zarządzania.
Obecnie w kraju nad Wisłą już mało kto
z sektora małych i średnich przedsiębiorstw
tego nie docenia, bo wie, że bez tego po pro-
stu traci. 

W branży spożywczej ma to podwójne,
o ile nie potrójne znaczenie. Z jednej strony,
podobnie jak w innych gałęziach przemysłu,
chodzi o odpowiednią pozycję na rynku. Trze-
ba ją wywalczyć, a potem de facto każdego
dnia o nią dbać, oswajać ją, by była stałym
trendem, a nie tylko incydentem. Z drugiej
strony istotny jest klient i jego zmieniające się
gusta.

Rosnąca świadomość konsumentów
– Świadomość konsumentów w stosun-

ku do tego, co dobre czy bezpieczne dla or-
ganizmu, systematycznie wzrasta, co z kolei
przekłada się na cały rynek. Przedsiębiorstwa
spożywcze coraz więcej uwagi przykładają do
jakości oferowanych produktów. Najwyższa
jakość produktów jest priorytetem firmy od
początku działalności. Dla nas jakość to
spełnienie oczekiwań klientów z uwzględ-
nieniem wszystkich znanych i dostępnych nam
środków. Najważniejszym jej wskaźnikiem jest
satysfakcja i lojalność konsumentów, wyra-
żane częstymi oraz powtarzalnymi decyzja-
mi zakupowymi – nie pozostawia złudzeń Jan
Kolański, prezes zarządu Colian SA, grupy
kapitałowej przedsiębiorstw przemysłu spo-
żywczego.

Bo też bodaj w żadnej innej branży, jak
właśnie w przypadku przemysłu spożywcze-
go, zdanie klienta nie determinuje tak bardzo
przyszłości danego przedsiębiorstwa. Tutaj ja-
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Na certyfikacie można 
złamać zęby, ale nie trzeba
Polski przemysł spożywczy to potęga, w której zatrudnionych jest przeszło pół 
miliona ludzi. Jego forma i kondycja są bardzo istotne dla całej krajowej gospodarki.
Tym bardziej najwięksi gracze na scenie dbają nie tylko o prawidłowe finanse, 
ale też odpowiednią organizację pracy, w czym pomagają certyfikaty zarządzania. 
W przemyśle spożywczym wiedzą, że to nie tylko papiery przybijane na ścianę 
ku własnemu, lepszemu samopoczuciu. Zdają sobie sprawę, że stosowanie 
pewnych norm to dla nich tak naprawdę być albo nie być
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kiekolwiek wpadki bywają bardzo bolesne,
a przy tym nierzadko są one nagłośnione przez
media, bo to zawsze nomen omen „łakomy”
kąsek. Bywa jednak tak, że dbałość o własne
produkty musi pociągać za sobą stosowne wy-
datki. Nie wszystkich jednak na to stać.

– W moim doświadczeniu widać, że co-
raz więcej firm rozwija się w kierunku jako-
ści. Świadomość jest już duża, zwłaszcza je-
śli chodzi o firmy współpracujące z sieciami
handlowymi oraz sprzedające na rynkach za-
chodnich. Sporo audytuję zakładów w całej
Polsce na zgodność z BRC, IFS oraz Tesco
Standardem. Wymagania ciągle wzrastają,
wydawane są nowe, jeszcze bardziej wyma-
gające edycje standardów. Firmy naprawdę
muszą nadzorować jakość bardzo szczegó-
łowo, analizować ryzyko i zapobiegać za-
grożeniom na każdym etapie, jeśli chcą ist-
nieć na takim rynku. Nadal problemem są na
pewno stare zakłady, które nie są związane ze
środkami pochodzenia zwierzęcego, a które
sprzedają tylko na krajowym rynku detalicz-
nym i hurtowym, na przykład piekarnie, cu-
kiernie itp. One się trochę zatrzymały i bra-
kuje im kilka, a czasem kilkanaście poziomów
– uważa Joanna Ryłko, specjalista ds. tech-
nologii i sterowania jakością w przemyśle spo-
żywczym.

Karta przetargowa
To także jeden z powodów, który prze-

szkadza nieco w kompleksowej ocenie całej
branży. Warto w tym miejscu zaakcentować,
że przemysł spożywczy stanowi naprawdę so-
lidny element krajowej gospodarki. Wytwa-
rza 20,2 proc. całej produkcji sprzedanej prze-
mysłu. W sumie zatrudnionych jest tutaj oko-

ło 544 tys. osób. Przestrzeganie norm po-
twierdzonych certyfikatami, przy jednocze-
snym podnoszeniu swoich umiejętności or-
ganizacyjnych i wytwórczych, jest istotną
zmienną w tych danych. Wskazuje, iż porażka
na rynku ma szerokie konsekwencje, cho-
ciażby wpływające na lokalny rynek pracy.
I chociaż niektórzy z nas dziwią się, że
obecnie nawet najprostsze produkty spo-
żywcze oblepione są wszelkimi możliwymi
karteczkami, z których można wyczytać róż-
ne, tajemnicze skróty, to właśnie jest to po
pierwsze przejawem stosowania się do takich

a nie innych dyrektyw, a po drugie stanowi
dowód, iż producent dba też o samego
klienta i jego zdrowie – czyli absolutnie nie
może sobie pozwolić na niedociągnięcia.
Straty bowiem po takowych bywają najczę-
ściej już nie do odrobienia. Nie tylko po stro-
nie klientów, ale także kontrahentów.

– Posiadanie stosownych certyfikatów
bywa kartą przetargową w uzyskiwaniu kon-
traktów. Przed nawiązaniem współpracy sie-
ci handlowe domagają się przedstawienia cer-
tyfikatów, szczególnie IFS (niemieckie sieci
handlowe) i BRC (angielskie sieci handlowe).
W ostatnich latach sieci stały się bardzo wy-
magającym klientem. Należy im przedkładać
szczegółowe informacje dotyczące procedur
i zabiegów na rzecz jakości oraz bezpie-
czeństwa produktów. Pomagają w tym po-
siadane certyfikaty. Dodatkowo, żeby wejść
na rynek białoruski czy ukraiński należy
poddać się certyfikacji na zgodność z ich lo-
kalnymi wymaganiami. My takie certyfikaty
uzyskaliśmy – mówi Jan Kolański.

Wyróżnik jakości
Najbardziej znanym i upowszechnio-

nym systemem zarządzania jakością w prze-
myśle spożywczym jest HACCP. Powstał
w latach 60. ubiegłego stulecia w Stanach
Zjednoczonych. Po raz pierwszy opracowa-
ny dla amerykańskiego programu kosmicz-
nych lotów załogowych w celu zapewnienia
bezpieczeństwa mikrobiologicznego żywno-
ści dla astronautów. U nas oficjalnie funk-
cjonuje od maja 2004 roku. Obecnie system
jest rekomendowany przez Organizację Na-
rodów Zjednoczonych za pośrednictwem
swych dwóch organów: Światowej Organizacji

Zdrowia (WHO) oraz Organizacji ds. Żyw-
ności i Rolnictwa (FAO) skupionych w Ko-
misji Kodeksu Żywnościowego. Wymagany
jest również ustawodawstwem Unii Euro-
pejskiej i Polski. Wdrożenie i sprawne dzia-
łanie jego siedmiu zasad jest warunkiem
niezbędnym w świetle prawa do funkcjono-
wania zakładu produkującego żywność.
Chodzi o: identyfikację zagrożeń i opisanie
środków zapobiegawczych, identyfikację kry-
tycznych punktów kontroli (CCP), identyfi-
kację limitów krytycznych, ustalenie systemu
monitorowania CCP, określenie działań ko-

rygujących, ustalenie procedur weryfikacji sys-
temu oraz ustalenie procedur zapisów.
HACCP daje pewność, że dana firma wyko-
nała wszystko co możliwe dla bezpieczeństwa
wyrobu i konsumenta. Jak zwykle w takich
przypadkach wdrożenie wymaga trochę pa-
pierkowej roboty. Trzeba opracować proce-
dury i instrukcje Dobrej Praktyki Produkcyj-
nej (GMP), Dobrej Praktyki Higienicznej
(GHP) oraz Standardowych Sanitarnych
Procedur Operacyjnych (SSOP).

– HACCP chroni interesy konsumenta,
dając mu pewność bezpieczeństwa i wysokiej
jakości zdrowotnej nabywanych produktów
spożywczych. Chroni również interesy pro-
ducenta, który, prowadząc w odpowiedni
i udokumentowany sposób proces produk-
cyjny, może udowodnić, że robi wszystko, aby
wytworzyć produkt bezpieczny dla zdrowia.
Ponadto umożliwia weryfikację procesu pro-
dukcyjnego w oparciu o przeprowadzoną ana-
lizę zagrożeń, pozwala na efektywną gospo-
darkę surowcami, a także zmniejszenie licz-
by strat dzięki ograniczeniu ilości reklamacji
dotyczących jakości produktu. Efektem tak
wprowadzonej polityki jest wzrost zaanga-
żowania załogi w proces produkcyjny. Ktoś,
kto mimo przepisów prawa chciałby ów sys-
tem ominąć, nie będzie miał na rynku żadnych
szans – przekonuje Grzegorz Orczyk, spe-
cjalista ds. jakości w przemyśle spożyw-
czym. 

– Aktualnie firma sporo traci bez certy-
fikatów, ponieważ to one są wyróżnikiem ja-
kości towaru w Polsce i UE. Kontrahent przed
rozpoczęciem współpracy prosi o przesłanie
kopii certyfikatów systemów zarządzania ja-
kością, jeśli zakład go nie ma, to kontrahent
wysyła swojego audytora na rekonesans i de-
cyduje czy podjąć współpracę lub po prostu
rezygnuje z tego powodu – dodaje Joanna
Ryłko.

Zasłona dymna
Rzecz jasna HACCP to nie wszystko

z czym przemysł spożywczy musi się mierzyć
każdego dnia. Kolejnym znaczącym systemem
zarządzania jest IFS (International Food
Standard), który jest skierowany przede
wszystkim do producentów żywności (wyłą-
czając produkcję pierwotną) i firm pakujących
produkty spożywcze, którzy eksportują swo-
je wyroby do krajów UE, współpracują lub
chcieliby zacząć współpracę z sieciami han-
dlowymi m.in. z Niemiec, Francji, Szwajca-
rii czy Włoch. Standard powstał w odpowiedzi
na rosnące wymagania konsumentów, do-
stawców i sprzedawców dotyczące przepro-
wadzania stałych kontroli jakości produktów
i utrzymywania ich na wysokim poziomie. Do
tego dochodziły również stale pojawiające się
nowe wymogi prawne związane z postępu-
jącą globalizacją. 

Postanowiono stworzyć jednolity system
oceny jakości, gwarantujący bezpieczeństwo
produktów. Rozwiązanie to miało być znacz-
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nym ułatwieniem, zarówno dla detalistów, jak
i dostawców. System oceniający w IFS Food
podlega ocenie punktowej. Na jej podstawie
audytor może wywnioskować, na jakim
etapie wdrożenia są poszczególne procesy
w przedsiębiorstwie. Daje to również szan-
sę stworzenia nowych rozwiązań i spraw-
dzenia, które działania są skuteczne, a któ-
re obszary wymagają poprawy. Standard nie
wymaga użycia żadnych specyficznych pro-
cedur czy maszyn. Po przeprowadzonym au-
dicie firma ma 12 miesięcy na poprawę nie-
zgodności.

Kolejnym istotnym systemem jest BRC
Global Standards. Wywodzi się on od po-
wstałego w 1998 roku BRC Food Technical
Standard. W odpowiedzi na potrzeby roz-
wijającego się wtedy przemysłu, opisano
standard, który miał wspierać działalność pro-

ducentów w tworzeniu produktów spożyw-
czych pod ich własną marką. Detaliści i pro-
ducenci żywności rozpoczęli więc stosowa-
nie ujednoliconych norm w procesie jej pro-
dukcji, aby otrzymać bezpieczne i wysokoja-
kościowe produkty spożywcze. W krótkim cza-
sie standard stał się wyznacznikiem dla po-
ziomu działalności firm branży spożywczej
i tak jest do chwili obecnej. W momencie, gdy
standard zaczął być stosowany w wielu fir-
mach znajdujących się poza granicami Wiel-
kiej Brytanii, stał się z kolei Standardem Glo-
balnym (BRC Global Standard). Stosowany
jest nie tylko do oceny dostawców detalistów,
ale stanowi również podstawę dla programów
oceny dostawcy i produkcji markowych wy-
robów.

Kontynuując prace badawcze, BRC stwo-
rzyło również standardy pakowania (Packing
Standards) w 2002 roku, produktu konsu-
menckiego (Consumer Products Standard)
w sierpniu 2003 roku oraz BRC Global
Standard w dziedzinie magazynowania i dys-
trybucji (Storage and Distribution Stan-
dard) w sierpniu 2006 roku. Każdy z nich jest
kontrolowany i poddawany przeglądowi
mniej więcej co 3 lata.

Oczywiście, to nie wszystkie systemy za-
rządzania jakością w przemyśle spożyw-
czym, Ich przykład wskazuje jedynie, że ob-
ostrzeń, także w rozumieniu ochrony kon-
sumenta, jest sporo. Czy jednak owe certyfi-
katy nie są tylko biurokratyczną zasłona

dymną, przez która i tak naprawdę nie wie-
my, co jemy?

Ponad 250 wymogów
– Certyfikat to tylko zwieńczenie naszej

pracy i starań o coraz lepsze zarządzanie ja-
kością, polepszanie warunków produkcji,
unowocześnianie rozwiązań technologicz-
nych, weryfikowanie jakości surowców, wy-
robów gotowych i eliminowanie wszelkich za-
grożeń, które mogą pojawić się w procesie
produkcji. Mamy do tego narzędzia, które co
roku uzupełniamy i doskonalimy. W każdym
zakładzie są laboratoria mikrobiologiczne, fi-
zyko-chemiczne czy urządzenia do elimina-
cji ciał obcych. Dobieramy jak najlepsze su-
rowce, dbamy o infrastrukturę, a także prze-
prowadzamy szereg badań w zewnętrznych
akredytowanych laboratoriach. Ponadto dys-

ponujemy dobrymi specjalistami, którzy pra-
cują nad jakością naszych produktów. Obec-
nie uzyskanie certyfikatu standardów sieci
handlowych IFS lub BRC nie jest łatwe. Aby
je otrzymać należy spełnić ponad dwieście
pięćdziesiąt różnych wymogów systemo-
wych i higienicznych. Do oceny i weryfikacji
naszych starań nad systemami zarządzania
jakością wybraliśmy renomowaną, między-
narodową firmę – Bureau Veritas Polska. Jej
praca jest sprawdzana przez jednostkę nad-
rzędną, jaką jest właściciel standardów. Jed-
nostki certyfikujące, które nie spełnią wymo-
gów, tracą możliwość nadawania certyfika-
tów, więc certyfikaty nie mogą być przyzna-
wane „za nic”. Dodatkowa weryfikacja na-
szych starań o jakość i bezpieczeństwo pro-
duktów to audyty naszych klientów krajowych
i zagranicznych, a także kontrole organizacji
takich jak Powiatowa Stacja Sanitarno-Epi-
demiologiczna i Inspekcja Jakości Handlowej
Artykułów Rolno-Spożywczych – przekonu-
je prezes zarządu Colian SA.

– Oczywiście strona audytowana zna datę
i godzinę audytu, więc ma możliwość przy-
gotowania się, ale trochę nieskromnie dodam,
że audytorzy w tym momencie są tak dobrze
wyszkoleni, że przeprowadzają coś w rodza-
ju kontroli krzyżowych, więc jeden obszar tak
naprawdę jest przeaudytowany w kilku innych.
Większość czasu spędzanego na produkcji po-
woduje większe obserwacje procesów i za-
chowania ludzi, a to najlepszy wyróżnik ja-

kości. W takim wypadku z łatwością można
dostrzec czy system faktycznie działa czy są
tylko suche dokumenty. Świadomość pra-
cowników nie jest kontrolowana poprzez
przeglądanie harmonogramu szkoleń i listy
obecności, ale poprzez rozmowy i weryfika-
cję wiedzy ze szkolenia bezpośrednio u pra-
cownika na stanowisku pracy, wtedy najlepiej
widać czy pracownik pewne czynności wy-
konuje codziennie czy ktoś kazał mu tylko dzi-
siaj. Wobec czego nie da się w przeciągu kil-
kunastu dni „przygotować” dobrze do audytu.
Zakłady wiedzą o tym, że system musi dzia-
łać w sposób ciągły – uzupełnia Joanna
Ryłko.

Silna gałąź 
Eksperci potwierdzają, że dla tych, któ-

rzy przez te wszystkie systemy chcą przejść su-
chą nogą, po prostu nie ma miejsca. Specy-
fika branży eliminuje jakiekolwiek wpadki. Do
tego dochodzi ostra konkurencja, która tyl-
ko na tego typu potknięcia czeka. Później swo-
je skrzydła rozpościera czarny PR. Wystarczy
jednak przestrzegać norm i naprawdę czynić
starania, by produkt był coraz zdrowszy i po
prostu coraz lepszy. W takim ujęciu polski
przemysł spożywczy ma się coraz lepiej.
Ilość certyfikowanych zakładów stale ro-
śnie. Z danych Bureau Veritas Polska wyni-
ka, że na 10 727 certyfikatów IFS polskie pod-
mioty posiadają 406, z kolei z 13 491 certy-
fikatów BRC w Polsce wydano 496.

– Nasz przemysł spożywczy ma szanse
być silną gałęzią gospodarki. Za polskimi pro-
duktami przemawia wysoka jakość i inno-
wacyjność. Są oparte na dobrych, często tra-
dycyjnych recepturach oraz w dużej mierze
na polskich, zdrowych surowcach. Ich po-
pularność rośnie czego dowodem jest rosnący
eksport do wielu państw świata. Nasze arty-
kuły spożywcze mają bardzo dobrą opinię
u zagranicznych partnerów biznesowych,
ale należy je promować wśród klientów de-
talicznych. Polsce i krajowej żywności brakuje
jednak silnej marki, jaką mogą się pochwa-
lić inne państwa. Przed producentami i stro-
ną rządową stoi zadanie wypracowania so-
bie takiej renomy, jaką zdobył włoski maka-
ron czy belgijska czekolada. Niepokojąca
jest silna presja cenowa wywierana przez sie-
ci handlowe, co nie zmienia faktu, że pro-
ducenci starają się podnosić efektywność pra-
cy i stale wprowadzają nowe technologie
– twierdzi z przekonaniem Jan Kolański.

Prawda jest jedna i bije po oczach swo-
ją oczywistością: chcąc sprzedawać artyku-
ły spożywcze, musimy spełnić wymagania wie-
lu – także międzynarodowych – norm. Wte-
dy przy stałej koncentracji i ciągłych mody-
fikacjach całego procesu produkcyjnego jest
szansa na sukces. A zanim ewentualnie na-
dejdzie, wcześniej pojawi się poczucie, że je-
steśmy częścią naprawdę silnej gałęzi polskiej
gospodarki, co także poza granicami nasze-
go kraju bywa zauważane. �
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Przed producentami i stroną rządową stoi zadanie
wypracowania sobie takiej renomy, jaką zdobył
włoski makaron czy belgijska czekolada



Co jest kluczową sprawą w zapewnieniu
skuteczności i bezpieczeństwa opieki me-
dycznej i jaką rolę w tym obszarze odgrywa
akredytacja oraz inne instrumenty ukie-
runkowane na doskonalenie jakości?

– Zagadnienie jakości i bezpieczeństwa
opieki jest krytycznym problemem wszystkich
systemów ochrony zdrowia na całym świecie:
przeprowadzone i opublikowane dotych-
czas badania i analizy wykazały znaczne nie-
doskonałości w sektorze opieki zdrowotnej,
np. związane z tym, że pacjenci nie zawsze
uzyskują opiekę zgodną z medycyną opartą
na dowodach czyli tzw. evidence-based care,
doznają szkody w trakcie leczenia, której w po-
łowie przypadków można było zapobiec,
część zabiegów operacyjnych, zleconych ba-
dań czy leków jest zbędne i nie poparte do-

wodami naukowymi. Odnotowano także
istotne i niewytłumaczalne zróżnicowanie
w jakości i bezpieczeństwie opieki.

Obecnie opieka medyczna jest coraz
bardziej skuteczna, ale jednocześnie, w związ-
ku z coraz większym poziomem skompliko-
wania i złożoności procedur czy stosowanych
technologii, a także fragmentacją opieki, po-
tencjalnie bardziej niebezpieczna. Szczegól-
nie dotyczy to szpitali, w których leczonych
jest wielu pacjentów i pracuje wiele osób. Dla-
tego pobyt w szpitalu oznacza możliwość wy-
stąpienia licznych zagrożeń. Zagrożenia te są
obecne w szpitalach na całym świecie nieza-
leżnie od profilu jednostki, zaawansowania
technologii czy poziomu wyszkolenia kadry.
Mogą one dotyczyć niezrozumienia infor-
macji, jakie przekazuje lekarz lub pielęgniar-

ka, podania niewłaściwego leku lub podania
leku niewłaściwą drogą, niedostatecznej hi-
gieny i zakażeń w szpitalu, powikłań podczas
znieczulenia czy operacji, dolegliwości bó-
lowych, wadliwego sprzętu.

Kluczową sprawą w zapewnieniu bez-
pieczeństwa i skuteczności opieki jest zatem
wprowadzanie mechanizmów, systemów
nadzoru zmniejszających zagrożenia związane
z pobytem w szpitalu oraz standaryzacja pro-
cedur medycznych i organizacyjnych zgod-
nie z najnowszą wiedzą medyczną, donie-
sieniami naukowymi. Jednym z takich me-
chanizmów jest właśnie akredytacja, która wy-
musza spełnianie standardów poprawiających
jakość opieki szpitalnej. Dzięki postępowaniu
w codziennej praktyce zgodnie ze standardami
zwiększa się szansa na bezpieczeństwo opie-

Wyzwanie to człowiek
a nie technologie
Choć akredytacja nie jest gwarancją tego, że opieka i leczenie w szpitalu 
akredytowanym będą zawsze idealne, to jednak jest jednym z ważniejszych 
narzędzi, które są w stanie dać realną poprawę – mówi Jerzy Hennig, 
dyrektor Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia
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ki, wyższą jakość hospitalizacji i lepsze wyniki
leczenia. Choć akredytacja nie jest gwaran-
cją tego, że opieka i leczenie w szpitalu akre-
dytowanym będą zawsze idealne, to jednak
jest jednym z ważniejszych narzędzi, które są
w stanie dać realną poprawę. Jest to możli-
we przede wszystkim dzięki większej świa-
domości personelu, który wdraża wymaga-
ne przez akredytację standardy, oraz wpro-
wadzanym w szpitalu mechanizmom redu-
kowania występowania zdarzeń niepożąda-
nych w procesie leczenia. Dzięki standardom
akredytacyjnym jednostki wyciągają wnioski
ze swoich wcześniejszych niepowodzeń, ana-
lizują je i dzięki temu później mogą mieć kon-
trolę nad jakością swoich usług.

Przykładowo, w szpitalu akredytowa-
nym prowadzi się ścisły nadzór nad zakaże-
niami; sprzątanie na oddziałach odbywa się
według ściśle określonych reguł, monitoruje
się systemu zabezpieczenia awaryjnego
w wodę, gaz, prąd; sprzęt medyczny jest sys-
tematycznie kontrolowany i serwisowany,
weryfikuje się czy jest poprawnie eksploato-
wany, oznaczane jest miejsce operowane, by
zapobiec niewłaściwej operacji; podczas za-
biegu stosuje się okołooperacyjną kartę kon-
trolną, która zmniejsza ryzyko komplikacji w
trakcie zabiegu operacyjnego, a po zabiegu
ocenia się natężenie bólu i stosuje się sku-
teczne środki przeciwbólowe. Prowadzi się
krytyczną ocenę czy opieka nad pacjentem jest
właściwie dokumentowana. Niezwykle waż-
ne jest prowadzenie analiz własnej działalności
klinicznej – przedłużonych hospitalizacji, re-

peracji, skutków znieczuleń i zabiegów, nie-
oczekiwanych zgonów pacjentów, zgonów
okołozabiegowych, przebiegu i skutków prze-
prowadzonych reanimacji – oraz podejmo-
wanie na postawie wniosków z tych analiz
działań dla poprawy opieki medycznej.

Jaka część polskich szpitali stosuje się do
zasad, które wpisują się w założenia i wymogi
akredytacji? Jak statystyki mają się do fak-
tycznej troski o jakość świadczeń?

– Na dzień 3 października 2013 roku naj-
wyższe w kraju wymogi jakości i bezpie-
czeństwa opieki spełniało w stopniu pozwa-
lającym na przyznanie certyfikatu 136 z oko-
ło 800 polskich szpitali. Najwięcej akredyto-

wanych szpitali pod względem liczby jest
w województwach mazowieckim, śląskim,
małopolskim i lubelskim. Najmniej w woje-
wództwach lubuskim, zachodniopomorskim
i wielkopolskim.

Od początku wprowadzenia akredytacji
szpitali, czyli od 1998 roku, przeprowadzo-
no łącznie ponad 500 przeglądów akredyta-
cyjnych w blisko 80 proc. zakończonych de-
cyzją pozytywną o udzieleniu akredytacji.
W ujęciu procentowym, w odniesieniu do
ogólnej liczby szpitali przystępujących do pro-
cesu akredytacji w ostatnich latach, liczba szpi-
tali poddających się ocenie po raz pierwszy
plasuje się na poziomie blisko 50 proc.

Certyfikat akredytacyjny Ministerstwa
Zdrowia jest ważnym i miarodajnym doku-
mentem. To nie jest plebiscyt ani ranking pra-
sowy. Pozytywne przejście wszechstronnej
oceny akredytacyjnej jest wynikiem wytężo-
nej pracy całego zespołu jednostki, związa-
nej przede wszystkim z wkładem intelektu-
alnym dotyczącym opracowania, przyjęcia
i monitorowania stosowania w praktyce no-
wych standardów funkcjonowania zoriento-
wanych na ciągłe doskonalenie. Zadaniem
trudnym jest utrzymanie tego dobrego kie-
runku. Z doświadczeń CMJ wynika, że więk-
szość jednostek odnawia certyfikat akredy-
tacyjny po upływie jego ważności i przecho-
dzi kolejne oceny akredytacyjne.

Na ile akredytacja jest odczuwalnym
w praktyce przez personel medyczny i pa-
cjentów wsparciem projakościowych działań
i codziennej opieki nad chorymi?

– Akredytacja sprawdza się w wielu re-
gionach na świecie jako użyteczna metoda za-
pewnienia jakości opieki zdrowotnej. W akre-
dytacji nacisk nie jest kładziony na struktu-
rę szpitala, czyli np. sprzęt, pomieszczenia.
Najważniejsze jest wypełnienie standardów
dotyczących opieki nad pacjentem. Dobra or-
ganizacja pracy i zarządzanie mają służyć bu-
dowaniu przyjaznego i bezpiecznego środo-
wiska dla pacjentów i pracowników.

W opinii kadry kierowniczej szpitali akre-
dytacja stanowi użyteczne narzędzie w pro-
mowaniu nowej kultury zarządzania i przyj-
mowania odpowiedzialności za jakość i bez-
pieczeństwo opieki szpitalnej. Standardy

akredytacyjne stanowią istotną i gotową do
wykorzystania metodę, jaką otrzymał perso-
nel medyczny i zarządzający, by kształtować
środowisko opieki i poprawiać rezultaty le-
czenia pacjentów. Są wypracowane przez śro-
dowisko medyczne i koncentrują się na zi-
dentyfikowanych obszarach niedomagań
systemu ochrony zdrowia. Te dobre efekty
akredytacji wynikają ze zmiany podejścia za-
rządzających i personelu medycznego do kwe-
stii związanych z jakością i bezpieczeń-
stwem, będącego wynikiem zwiększonej świa-
domości personelu, który wdraża wymaga-
nia standardów, analizuje niepowodzenia i wy-
ciąga z nich wnioski, a w rezultacie ma kon-
trolę nad jakością swoich usług. Oczywiście
taka zmiana zaistnieje wtedy, gdy w jednost-
ce decydującej się na wdrożenie akredytacji
lider, zarząd przyjmie właściwą optykę: jeśli
jedynym celem jest uzyskanie certyfikatu,
akredytacja będzie biurokratycznym obcią-
żeniem postrzeganym przez zespół lekarsko-
pielęgniarski jako coś niezrozumiałego i baz-
zasadnego. Pełne korzyści z wprowadzenia
akredytacji uzyskają tylko te jednostki, które
świadomie zmienią funkcjonowanie, dosto-
sowując je do wymogów standardów jakości
i bezpieczeństwa opieki z pełnym zrozumie-
niem dobra pacjenta i przyjęciem odpowie-
dzialności za wykonywaną przez siebie pra-
cę. Wprowadzą w jednostce kulturę ciągłego
doskonalenia poprzez uczenia się na do-
świadczeniach własnych i innych.

Z perspektywy pracownika szpitala re-
alizacja standardów akredytacyjnych ozna-
cza promocję szkoleń podnoszących kwali-
fikacje zawodowe – standardy wymagają
rozpoznania potrzeb edukacyjnych wszystkich
grup zawodowych i zaplanowania oraz re-
alizacji szkoleń adekwatnie do potrzeb. Dy-
rekcja jest zobowiązana zapewnić środki na
szkolenia zarówno zewnętrzne, jak i we-
wnętrzne. Bardzo istotnym efektem akredy-
tacji jest porządkowanie i lepsza organizacja
pracy, refleksja nad działalnością kliniczną.
Wymagane jest prowadzenie analiz zgonów,
reoperacji, powtórnych hospitalizacji, skutków
przeprowadzonych znieczuleń i zabiegów,
skuteczności przeprowadzonych akcji reani-
macyjnych. Prowadzenie takich analiz zwra-
ca uwagę na kwestie do tej pory pomijane,
umożliwia zidentyfikowanie niedociągnięć or-
ganizacyjnych i merytorycznych, modyfika-
cję postępowania tak, aby uzyskiwać coraz
lepsze wyniki opieki. Szpital akredytowany
oznacza bardziej bezpieczne i sprzyjające śro-
dowisko pracy dla zatrudnionych: standardy
zwracają uwagę między innymi na zabez-
pieczenie przed promieniowaniem jonizują-
cym, kontaktem z materiałem zakaźnym,
niebezpiecznym, przygotowanie na wypadek
zdarzeń nadzwyczajnych.

Z perspektywy pacjenta akredytacja
oznacza większą dbałość o bezpieczeństwo
i redukowanie ryzyka wystąpienia zdarzeń nie-
pożądanych poprzez poprawę infrastruktu-

Na dzień 3 października 2013 roku najwyższe 
w kraju wymogi jakości i bezpieczeństwa opieki
spełniało w stopniu pozwalającym na przyznanie
certyfikatu 136 z około 800 polskich szpitali. 
Najwięcej akredytowanych szpitali pod względem
liczby jest w województwach mazowieckim,
śląskim, małopolskim i lubelskim. Najmniej 
w województwach lubuskim, zachodniopomorskim
i wielkopolskim
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ry szpitala, minimalizację wypadków i urazów
w szpitalach, analizy kliniczne i ich edukacyjny
wymiar. W kwestii relacji w stosunku do pa-
cjentów obserwowana jest zmiana mental-
ności i podejścia do chorych – uśmiech na
twarzy lekarza, pielęgniarki, respektowanie
praw pacjenta, w szczególności prawa do in-
tymności, prywatności, godności, dostępu do
dokumentacji medycznej.

Co jest głównym argumentem przema-
wiającym za poniesieniem kosztów i przy-
jęciem zobowiązań związanych z akredyta-
cją? Na ile przeszkodą w przypadku placó-
wek, które dotąd nie ubiegały się o akredy-
tację, są finanse, a na ile niechęć do wykra-
czania poza niezbędne minimum?

– Posiadanie statusu szpitala akredyto-
wanego oznacza zadowolenie z prestiżowe-
go wyróżnienia udzielanego przez ministra
zdrowia – akredytacja wzbudza zaintereso-
wanie otoczenia, decydentów lokalnej polityki,
jest wyraźnym elementem poprawy w biografii
organizacji. Szpital akredytowany znajduje się
w elitarnej grupie jednostek, z nowocze-
snym systemem organizacji i zarządzania
ukierunkowanym na systematyczną poprawę

jakości i bezpieczeństwa opieki. Wprowa-
dzenie określonych standardami akredyta-
cyjnymi wymogów odmienia świadomość
profesjonalistów medycznych i kadry zarzą-
dzającej, zainicjowana zostaje praca zespo-
łowa, poprawia się organizacja pracy i prze-
pływ informacji.

Posiadanie certyfikatu akredytacyjnego
jest uwzględniane przez płatnika podczas kon-
kursu ofert, a zgodnie z nowelą ustawy o dzia-
łalności leczniczej ma powodować zmniej-
szenie składki ubezpieczeniowej szpitali od
zdarzeń medycznych w odniesieniu do jed-
nego łóżka szpitalnego o 10 proc.

Finanse nie stanowią znaczącej prze-
szkody w decydowaniu się na przystąpienie
do akredytacji – większość standardów nie wy-
maga nakładów finansowych, ale zmiany or-
ganizacji pracy i mentalności zespołu. Wy-
maga to mobilizacji i znacznego wysiłku ca-
łej załogi, motywacji i zaangażowania kadry
zarządzającej oraz stosownego czasu na

wprowadzenie zmian. Wyzwanie zatem to
człowiek, a nie technologie.

Istotnego znaczenia nabiera zjawisko
oporu środowiska na zmiany, zwłaszcza
pracowników medycznych, a w tym lekarzy.
Zaangażowanie lekarzy w działania związa-
ne ze zmianą w celu uzyskania poprawy jest
zadaniem trudnym, lecz niezbędnym i klu-
czowym, gdyż właśnie ta grupa zawodowa
kształtuje rangę i prestiż szpitala. Funda-
mentalną wartość w dziedzinie poprawy ja-
kości stanowi odpowiedzialność profesjona-
listów medycznych za swoje działanie. Trud-
ność polega na tym, że taka postawa nie ma
ugruntowanej tradycji w medycynie – dyscy-
plinie zorientowanej do wewnątrz w trybie sil-
nego kodu zawodowego, nakazującego za-
chowywanie problemów dla siebie w obawie
przed oskarżeniem i stygmatyzacją.

Wyzwaniem dla szpitali, związanym
z przygotowywaniem się do akredytacji, jest
także zainicjowanie pracy zespołowej. Trud-
ność polega na tym, że uczelnie medyczne nie
przygotowują absolwentów do pracy zespo-
łowej – programy nauczania sporadycznie za-
wierają elementy pracy w wielodyscyplinar-

nym zespole profesjonalistów. Indywidu-
alizm pozostaje standardem od tak dawna,
że dla wielu nadal korzystniej jest konkuro-
wać niż współpracować.

Z jakimi zaniedbaniami i problemami
w szpitalnej praktyce najczęściej spotykają
się wizytatorzy CMJ? Z czego wynikają i cze-
go wymagają od kadry, aby dorównać wzor-
cowym placówkom?

– Standardy akredytacyjne podzielić
można na dwa rodzaje: dotyczące opieki i po-
stępowania diagnostyczno-leczniczego z cho-
rym oraz dotyczące administrowania i za-
rządzania jednostką. Tych pierwszych jest zde-
cydowanie więcej. Średni poziom spełniania
standardów akredytacyjnych w 2012 roku
w poszczególnych działach był wysoki, bo pla-
sował się na poziomie 79 proc. Przez ostat-
nie lata obserwujemy systematyczny wzrost
średniego poziomu spełniania standardów
przez szpitale. Nadal jednak najniżej oceniane
obszary funkcjonowania szpitala to te, któ-

re dotyczą bezpośredniego kontaktu z pa-
cjentem w kontekście medycznym.

Niska ocena standardów z działu ane-
stezjologii wynika z niedostatecznego doku-
mentowania prowadzonego znieczulenia,
przebiegu zabiegu, braku kompletności historii
choroby oraz braku oceny stanu pacjenta po
zabiegu. Szpitale mają duże trudności doty-
czące prowadzenia analiz przebiegu i skutków
znieczuleń, zabiegów w trakcie hospitaliza-
cji oraz odległych skutków zabiegów. Niskie
oceny z zakresu oceny stanu pacjenta doty-
czą braku kompletności opisów historii cho-
roby, a w tym karty zleceń nieadekwatnej do
wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 21 grudnia 2010 roku w sprawie ro-
dzajów i zakresu dokumentacji medycznej
oraz sposobu jej przetwarzania. W większo-
ści standardy z tych działów są oceniane na
podstawie przeglądu zamkniętych historii cho-
roby pacjentów. Generalnie przegląd doku-
mentacji medycznej prowadzony w trakcie wi-
zyt akredytacyjnych wykazuje, że dokumen-
towanie decyzji klinicznych, realizacji proce-
dur medycznych, ewentualnych powikłań
czy zdarzeń niepożądanych jest często nie-
kompletne, nieprecyzyjne, dwuznaczne i nie-
autoryzowane – czyli nie datowane i nie sy-
gnowane. Przeglądy akredytacyjne dostarczają
wiele przykładów niewłaściwego dokumen-
towania opieki nad pacjentem oraz braku sta-
ranności. Generuje to refleksję, iż nadzór or-
dynatorski nad jakością dokumentacji me-
dycznej jest zbyt często niedoskonały.

Akredytacja wprowadza propozycję ade-
kwatnego dokumentowania prowadzonej
opieki lekarsko-pielęgniarskiej w formie me-
rytorycznego, cyklicznie prowadzonego nad-
zoru nad jakością historii chorób. Przeglądy
te winny uwzględniać zarówno kompletność
i logikę opisu hospitalizacji, jak również czy-
telność, adekwatność i właściwą chronologię
zapisu. Standardy akredytacyjne dotyczące za-
rządzania informacją w szpitalu dotyczą też
nadzoru nad udostępnianiem dokumentacji
medycznej, jej bezpiecznego przechowywa-
nia, zabezpieczenia i dostępu.

W raportach z wizyt akredytacyjnych nie-
jednokrotnie odnotowywano brak spójności
pomiędzy dokumentacją lekarską i pielę-
gniarską; niejednokrotnie też proces pielę-
gnowania wskazywał na objawy chorobowe,
do których nie odniósł się lekarz w swojej do-
kumentacji, a które znalazły potem potwier-
dzenie w wynikach badań laboratoryjnych lub
protokołach sekcyjnych.

Kolejnym problematycznym obszarem,
w którym szpitale najczęściej uzyskują niskie
oceny, jest obszar poprawy jakości świadczeń.
Trudności dotyczą realizacji standardów od-
noszących się do konieczności prowadzenia
analiz w zakresie swojej działalności klinicz-
nej. Wymaga to systematycznego groma-
dzenia danych, ich analizy i wyciągania z nich
wniosków, a tych umiejętności nasze szpita-
le dopiero się uczą.

Wyzwaniem dla szpitali, związanym 
z przygotowywaniem się do akredytacji, jest także
zainicjowanie pracy zespołowej. Trudność polega
na tym, że uczelnie medyczne nie przygotowują
absolwentów do pracy zespołowej – programy
nauczania sporadycznie zawierają elementy pracy
w wielodyscyplinarnym zespole profesjonalistów.
Indywidualizm pozostaje standardem od tak
dawna, że dla wielu nadal korzystniej jest
konkurować niż współpracować
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� Jakie inne narzędzia projakościowe naj-
lepiej służą podnoszeniu poziomu lecznic-
twa i usług oferowanych przez krajowe
podmioty ochrony zdrowia jako uzupełnie-
nie akredytacji?

– Jako uzupełnienie akredytacji propo-
nujemy szpitalom włączanie się w strategie po-
prawy bezpieczeństwa opieki rekomendowane
przez WHO i stosowane w innych krajach, jak
np. wdrażanie rekomendowanej przez Mini-
sterstwo Zdrowia Okołooperacyjnej Karty
Kontrolnej zwiększającej bezpieczeństwo za-
biegów operacyjnych czy wdrażanie pro-
gramu „Higiena Rąk to Bezpieczna Opieka”.
Uczymy w jaki sposób obiektywnie oceniać
własną działalność z wykorzystaniem wskaź-
ników jakości. Wspomagamy jednostki ochro-
ny zdrowia w prowadzeniu badań opinii i do-
świadczeń pacjentów, badań opinii persone-
lu i innych projektów jakościowych, np. nad-
zorowanie odleżyn.

W jakim stopniu badania satysfakcji pa-
cjenta odzwierciedlają stan opieki medycz-
nej i mogą być jako miernik jakości? Czy są
one brane pod uwagę jako element moni-
torowania jakości w akredytowanych szpi-
talach?

– Odczucia i opinie pacjenta są istotnym
wskaźnikiem jakości – dostarczają informa-
cji na ile działania świadczeniodawcy odpo-
wiadają oczekiwaniom i systemowi wartości
pacjenta. Badanie opinii i doświadczeń pa-
cjentów powinno być działaniem cyklicznym
wpisanym w harmonogram zarządzania jed-
nostką ochrony zdrowia. Jednak, aby służy-
ła jako miernik jakości, musi być metodolo-
gicznie bez zarzutu.

Ankietyzacja osób, które korzystały z opie-
ki medycznej, może służyć do pomiaru
stopnia akceptacji otrzymanych świadczeń
– satysfakcji pacjentów, ale także pomiaru in-
nych aspektów opieki medycznej, takich
jak: dostępność – np. czas oczekiwania na
przyjęcie, prawidłowość postępowania per-
sonelu – np. gdy pytamy czy lekarz w trak-
cie wizyty zrobił coś, czy tego nie zrobił – to
będą informacje o faktach. Wyniki takiego ba-
dania pozwolą zidentyfikować problemy,
niedociągnięcia i zaprojektować zmiany w or-
ganizacji świadczenia usług. Badanie pro-
wadzone przez podmiot zewnętrzny zwięk-
sza wiarygodność, ponieważ realizuje go pod-
miot niezależny i nie zainteresowany tym, aby
wyniki wypadły pomyślnie lub niepomyślnie.
Wyniki z badań oraz działania dla poprawy
podejmowane na ich podstawie są brane pod
uwagę przy ocenie szpitala podczas przeglądu
akredytacyjnego.

Obecny kształt programu akredytacji jest
zadowalający, czy przyjęte kryteria i wyma-
gane standardy są na bieżąco aktualizowa-
ne i modyfikowane?

– Wypracowując wymogi akredytacyjne,
mieliśmy na uwadze, by byłyby one przede
wszystkim możliwe do spełnienia przez na-
sze szpitale, a jednocześnie, by wymagały
pewnych zmian w ich funkcjonowaniu.
Obecny program akredytacji jest drugą wer-
sją standardów, których zmianę zatwier-
dzono w 2009 roku. Jest to program ambit-
ny, nakierowany na twórcze kształtowanie lo-
kalnych rozwiązań, lecz także zorientowany
na dokonywanie pomiaru i prowadzenie
analizy własnej działalności klinicznej. Re-

alizacja wymogów tych standardów wyma-
ga większego zaangażowania kadry me-
dycznej w działania dla poprawy jakości.
Obecne wymogi otworzyły nowy etap w do-
skonaleniu opieki szpitalnej, dają szansę
dalszego zwiększania świadomości profe-
sjonalistów medycznych i kadry zarządza-
jącej. Nie są one łatwe, ale osiągalne dla jed-
nostek, które chcą podjąć trud zmian i chcą
się doskonalić.

Nowe standardy to nadal 15 działów
z pewnymi modyfikacjami w stosunku do po-
przednich standardów: wprowadziliśmy nowy
rozdział „Diagnostykę Obrazową”, usunię-
to „Izbę Przyjęć”, a standardy dotyczące tego
obszaru zostały umieszczone w innych roz-
działach. Niektóre działy z poprzedniej edy-
cji zyskały odmienne tytuły, np. „Anestezjo-
logia” to teraz „Zabiegi i Znieczulenia”;
„Leki” – „Farmakoterapia”. Wprowadziliśmy
nowy podrozdział w Jakości: Bezpieczeństwo
Pacjenta. Większy nacisk położono na przy-
gotowanie szpitala do zachowania w sytu-
acjach kryzysowych. 

Pomimo niełatwych realiów w ochronie
zdrowia obserwujemy zainteresowanie szpi-
tali akredytacją – wprowadzają konieczne mo-
dyfikacje i z każdym przeglądem akredyta-
cyjnym uzyskują coraz lepsze wyniki. Z pew-
nością zainteresowanie zwiększył projekt
współfinansowany ze środków UE „Wspar-
cie akredytacji zakładów opieki zdrowot-
nej”. Chęć poddania się ocenie zewnętrznej
w ramach tego projektu zgłosiło ponad 300
szpitali.

Rozmawiała Magdalena Szczygielska

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie jest instytucją o zasięgu ogólnopolskim, działającą od 1994
roku w zakresie poprawy jakości opieki i świadczeń zdrowotnych w organizacjach ochrony zdrowia. CMJ powstało jako pierwsza
jednostka w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Od 2006 roku posiada status Centrum Współpracującego ze Światową Or-
ganizacją Zdrowia (WHO Collaborating Center) w zakresie swoich kompetencji. Centrum aktywnie uczestniczy w inicjatywach
WHO dotyczących poprawy jakości w systemach ochrony zdrowia, adaptując i wdrażając je na gruncie polskiego systemu
opieki zdrowotnej. Desygnacja CMJ jako WHO Collaborating Center jest potwierdzeniem naukowych i organizacyjnych osią-
gnięć CMJ nakierowanych na rozwój sektora zdrowia publicznego w Polsce i Europie.

Jednym z głównych zadań CMJ było opracowanie i wprowadzenie systemu akredytacji dla opieki stacjonarnej. Program Akredy-
tacji Szpitali funkcjonuje w Polsce od 1998 roku. Został opracowany na podstawie doświadczeń czołowej instytucji akredytu-
jącej na świecie: Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations w USA. Program Akredytacja Szpitali nie jest
jedyną propozycją oceny zewnętrznej prowadzonej przez CMJ. W 2004 roku opracowany i wdrożony został także Program
Akredytacji dla Podstawowej Opieki Zdrowotnej, a w tym roku dla Stacjonarnych Ośrodków Leczenia Uzależnień, przygotowany
wspólnie z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Akredytacja jest formą oceny zewnętrznej funkcjonowania jednostek ochrony zdrowia. Ocena jest dokonywana w oparciu o opu-
blikowane standardy i dotyczy np. szpitala jako organizacyjnej całości, a przeglądowi podlega pełne spektrum działalności klini-
cznej, zarządzania i administracji. Program Akredytacji Szpitali zawiera 221 standardów zgrupowanych w 15 działach i stanowi
najwyższe w kraju wymogi dotyczące bezpieczeństwa i jakości opieki, wypracowane przez środowisko medyczne, Radę Akredy-
tacyjną i zatwierdzone przez Ministra Zdrowia.

Obecnie akredytacja prowadzona jest w oparciu o ustawę z dnia 8 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia i to-
warzyszące jej dwa rozporządzenia. Rekomendację o udzieleniu akredytacji lub nieudzieleniu akredytacji danego szpitala podej-
muje Rada Akredytacyjna powołana przez Ministra Zdrowia, a akredytacji udziela oraz przyznaje certyfikat akredytacyjny
Minister Zdrowia. Decyzja o przyznaniu certyfikatu akredytacyjnego jest uzależniona od poziomu spełnienia wymogów stan-
dardów akredytacyjnych, co zostało określone w ww. ustawie w wartości procentowej: 75 proc. i powyżej – udzielenie akredy-
tacji 3-letniej; poniżej 75 proc. odmowa udzielenia akredytacji.

www.cmj.org.pl





Leczenie szpitalne małych pacjentów
warunkuje konieczność zapewnienia
możliwości uczestnictwa rodziców
w opiece. Staramy się, aby wystrój

oddziałów nie przypominał typowych po-
mieszczeń szpitalnych. Nasze oddziały są ko-
lorowe, posiadają dobrze wyposażone świe-
tlice. Dzieci mogą korzystać z zajęć szkolnych,
biblioteki, pracowni komputerowych oraz
uczestniczyć w wielu imprezach kulturalnych
organizowanych na terenie placówki.

Zmiany gospodarcze i polityczne za-
chodzące w Polsce, duża świadomość spo-
łeczeństwa oraz wzrastająca konkurencja na
rynku usług medycznych stymulują działania
w zakresie uzyskania wysokiego profesjona-
lizmu przez pracowników medycznych i na
rzecz podnoszenia jakości świadczeń zdro-
wotnych w naszym szpitalu. Należy zazna-
czyć, że we współczesnym świecie profesjo-
nalizm i jakość, to dwa nieodłączne pojęcia,
a właściwy stosunek personelu szpitala do
spraw jakości oraz ciągłe dążenie do uzyskania
maksymalnej sprawności w codziennym
działaniu i satysfakcji pacjentów jest znakiem
obecnych czasów.

Zapewnienie jakości w ochronie zdrowia
wymaga kompleksowego i zespołowego po-
dejścia, w którym uczestniczą wszystkie gru-
py zawodowe pracowników medycznych i nie-
medycznych. Punktem wyjścia jest zatrud-
nienie odpowiedniej liczby pracowników
o specjalistycznych kompetencjach, ład or-
ganizacyjny i – związany z nim – sprawny sys-
tem zarządzania operacyjnego i strategicznego
placówką, a także przestrzeganie obowiązu-
jących regulacji prawnych oraz klinicznych
standardów i procedur postępowania. Pro-
fesjonalizm i jakość wiążą się z dostępem do
nowych technologii, sprzętu, aparatury nie-
zbędnej w diagnostyce czy leczeniu, dlatego
szpital dokłada wszelkich starań, aby uno-
wocześniać swoją bazę.

W praktyce najważniejsze działania na
rzecz jakości koncentrują się na: zapewnieniu
dostępności do specjalistycznych usług i do-
stosowaniu ich do aktualnych potrzeb od-
biorców, uzyskaniu jak najwyższego poziomu
zgodności usługi medycznej z aktualną pro-

fesjonalną wiedzą oraz zapewnieniu bezpie-
czeństwa pacjentom i pracownikom. Troska
o jakość to również zindywidualizowane
pielęgnowanie chorych metodą procesu pie-
lęgnowania i nowoczesna rehabilitacja pa-

cjentów. Organizacja, taka jak szpital o pro-
filu pediatrycznym, ma do wykonania okre-
ślone zadania w zakresie promocji zdrowia
i edukacji zdrowotnej. Nasi pacjenci i ich opie-
kunowie mają możliwość skorzystania z licz-
nych programów edukacyjnych, dzięki którym
nabywają wiedzę i umiejętności do samoopieki
w warunkach domowych. Ważnym działa-
niem na rzecz poprawy jakości jest postępo-
wanie pracowników oparte o wewnętrzny ko-
deks etyczny, który określa poprawne zasa-
dy relacji międzyludzkich. Jakość to także in-
westowanie w poprawę infrastruktury obiek-
tu i warunków hotelowych.

Osiągnięte przez szpital sukcesy w za-
pewnieniu jakości potwierdzone są przez
audyty zewnętrzne. Placówka posiada Cer-
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Wdrożenie systemu zarządzania jakością nie jest
procesem prostym, wiąże się z zaangażowaniem 
i wysiłkiem całego personelu, ale otrzymanie 
certyfikatów jakości jest dla nas potwierdzeniem
starań, jakie wkładamy w utrzymanie wysokiej
jakości naszych usług medycznych

Dr n. med. Jerzy Szarecki, dyrektor Dziecięcego Szpitala Klinicznego
im. prof. Antoniego Gębali w Lublinie

Dziecięcy Szpital Kliniczny im. prof. Antoniego Gębali w Lublinie pełni
funkcję pediatrycznego centrum dla regionu środkowo-wschodniego, 
w którym rocznie hospitalizowanych jest ponad 29 tys. pacjentów 
do 18 roku życia. Pacjenci DSK są szczególną grupą społeczną ze 
względu na swój wiek i potrzeby zdrowotne oraz emocjonalne, 
dlatego otoczeni są troską i fachową opieką całego personelu medycznego
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tyfikat Akredytacyjny, Certyfikat Systemu
Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO
9001:2008, a także Certyfikat ISO 14001:2004,
OHSAS 18001:2007 oraz Certyfikat „Szpi-
tal bez Bólu”.

W procesie leczenia chorego ważne jest
jego ogólne samopoczucie i pozytywne na-
stawienie do terapii. Szczególnie w przypadku
małych dzieci, które niejednokrotnie nie
potrafią zrozumieć dlaczego znalazły się
w szpitalu i chcą wracać do domu, istotne jest
stworzenie im warunków jak najbardziej
przyjaznych i zbliżonych do domowych.
Stąd obok kolorowych sal i kącików zabaw,
staramy się organizować dodatkowe atrakcje
i zajęcia w godzinach popołudniowych. Dzie-
ci w okresie szkolnym mają regularne zajęcia
edukacyjne prowadzone przez nauczycieli Ze-
społu Szkół przy DSK, natomiast dzięki
uprzejmości wolontariuszy i animatorów
szpital organizuje przedstawienia teatralne,
śmiechoterapię, bajkoterapię. Prowadzone są
akcje edukacyjno-prewencyjne przez Policję
i Żandarmerię Wojskową. Dzięki różnym fun-
dacjom udaje się spełniać często najskrytsze
marzenia pacjentów. Do DSK zapraszani są
przyjeżdżający do Lublina każdego roku na
Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne
tancerze, którzy prezentują na dziedzińcu szpi-
tala przepiękne tańce regionalne. Pacjenci nie-
jednokrotnie w warunkach domowych czy
szkolnych nie mają okazji uczestniczyć w ta-
kich występach. Poza tym w ciągu roku or-
ganizowane są warsztaty terapii zajęciowej
i warsztaty plastyczne, podczas których czę-
sto powstają prawdziwe arcydzieła wykona-
ne przez uzdolnionych pacjentów. Ozdabia-
ją one ściany poszczególnych oddziałów.

Te wszystkie działania mają jeden cel,
stworzyć dzieciom takie warunki, aby choć na
trochę zapomniały o miejscu w jakim się zna-
lazły i przebywały w świecie dostosowanym
do ich rozwoju. Te chwile zapomnienia od
bólu i cierpienia, uśmiech i radość na ich twa-
rzach powodują, że łatwiej przechodzą cały
proces hospitalizacji i szybciej powracają do
zdrowia.

Skuteczne zarządzanie szpitalem to
przede wszystkim dobrze wykształcona kadra
menedżerska sprawująca nadzór na realiza-
cją kontraktów oraz realizacją działań zmie-
rzających do osiągnięcia celów wytyczonych
w opracowanej strategii szpitala, opracowa-
nie programu zarządzania szpitalem w celu
umożliwienia sprawnego wykorzystania po-
tencjału tkwiącego w kadrze zarówno me-
dycznej, jak i administracyjnej, stałe podno-
szenie kwalifikacji kadry medycznej poprzez
udział w szkoleniach i sympozjach oraz
czynne uczestnictwo i włączanie się w rozwój
i zarządzanie placówki medycznej kierowni-
ków klinik i poszczególnych jednostek orga-
nizacyjnych szpitala.

Od początku istnienia szpitala zagad-
nienia jakościowe były dla nas bardzo waż-
ne. Regularnie poddajemy się zewnętrznej oce-

nie jakości prowadzonej przez ośrodki cer-
tyfikujące, byliśmy jednym z pierwszych szpi-
tali akredytowanych w Polsce.

Mając na uwadze, że profesjonalny sys-
tem zarządzania jakością zmniejsza ryzyko po-
pełnienia błędów w kluczowych działaniach,
zwiększa prawdopodobieństwo dysponowa-
nia świadomymi i zaangażowanymi pra-
cownikami oraz poprawia efektywność dzia-
łania, występowaliśmy o kolejne certyfikaty
zgodności systemu zarządzania zgodnie z nor-
mami ISO 9001:2008 (zarządzanie jakością),
ISO 14001:2004 (zarządzanie środowiskowe)
oraz PN-N-18001/OHSAS18001:2007 (bez-
pieczeństwo i higiena pracy). Wdrożenie sys-
temu zarządzania jakością nie jest procesem
prostym, wiąże się z zaangażowaniem i wy-
siłkiem całego personelu, ale otrzymanie
certyfikatów jakości jest dla nas potwierdze-
niem starań, jakie wkładamy w utrzymanie
wysokiej jakości naszych usług medycznych.

Jesteśmy wielokrotnymi finalistami Ogól-
nopolskiego Rankingu Szpitali „Rzeczpo-
spolitej”. Posiadamy również certyfikat „Szpi-

tal bez Bólu”, w listopadzie 2012 roku zdo-
byliśmy III nagrodę w kategorii „Szpitale wie-
lospecjalistyczne – powyżej 400 łóżek” w Kon-
kursie Perły Medycyny 2012.

Pragniemy zapewnić pacjentom poczu-
cie bezpieczeństwa, fachową i troskliwą opie-
kę. Staramy się rozpoznawać potrzeby, ocze-
kiwania i problemy pacjentów, inicjować
przedsięwzięcia związane z podnoszeniem ja-
kości świadczonych usług.

Naszym nadrzędnym celem jest utrzy-
manie wysokiego poziomu usług medycznych,
stosowanie różnorodnych form leczenia i te-
rapii, ciągła poprawa warunków pobytu pa-
cjentów i pracy kadry pracowniczej, jak rów-
nież maksymalizowanie efektu ekonomicz-
nego i stworzenie jak najlepszych warunków
dla rozwoju szpitala.

dr n. med. Jerzy Szarecki, dyrektor
Dziecięcego Szpitala Klinicznego 

im. prof. Antoniego Gębali w Lublinie

www.dsk.lublin.pl
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Czy różnice jakościowe w usługach ofe-
rowanych przez placówki ochrony zdrowia
publicznego i prywatnego sektora są w pana
ocenie duże?

– Różnic jakościowych właściwie nie
ma. Zarówno w sektorze publicznym, jak
i prywatnym są placówki bardzo dobre i bar-
dzo słabe. Znam szpitale publiczne, które są
doskonale zarządzane, mają świetną kadrę
medyczną i pielęgniarską, i reprezentują wy-
soki poziom usług. Mogę też podać przykłady
szpitali publicznych, w których ze względu na
warunki socjalne, personel, brak kontroli ja-
kości, nigdy w życiu bym się nie położył. To
samo mógłbym powiedzieć o szpitalach pry-
watnych.

Jeśli własność szpitala jest sprawą dru-
gorzędną czy wręcz marginalną, należy
przyjąć, że jakość zależy od właściwego po-
kierowania rozwojem placówki, zatem
wszystko w rękach zarządu?

– Tak jest. Czasem poziom socjalny
w szpitalach publicznych wynika z ograni-
czonych możliwości kadry zarządzającej, bo
nieduże pieniądze nijak mają się do ogrom-
nych potrzeb, zwłaszcza że budynki, którymi
musi gospodarować menedżer, są zazwyczaj
stare i wymagają ciągłych inwestycji. Szpita-
le prywatne dysponują nową infrastrukturą,
co sprawia, że już na starcie większe nakła-
dy można przeznaczyć na lepszą opiekę nad
pacjentem. Faktem jest, że w szpitalach pry-
watnych zdecydowanie częściej spotkamy se-
paratki i przestronne sale, wyposażone w wę-
zeł sanitarny, ale unikałbym generalizacji, bo
nie jestem bezkrytycznym fanem sektora
prywatnego.

Skoro w obu sektorach zdarzają się szpi-
tale reprezentujące wysoki poziom oraz ta-
kie, które oferują wątpliwą jakość, ale na po-
ziomie zasobności widać już wyraźne różni-
ce, czy ze względów ekonomicznych łatwiej
jest zarządzać placówkami prywatnymi?

– Tak, w sensie menedżerskim i własno-
ściowym, na pewno łatwiej jest zarządzać szpi-
talem prywatnym, choć nagłe zmiany w sys-

temie ochrony zdrowia i niemądre pomysły
administratorów ministerialnych odbijają się
na kieszeni właściciela placówki. Natomiast
w sferze zarządzania, menedżerowie pry-
watnych placówek mają łatwiej, ponieważ
szpitale publiczne obciążone są większą licz-
bą obowiązków, które szpitali prywatnych nie

dotyczą. Przykładem mogą być choćby prze-
targi na dokonywane zakupy, do jakich zo-
bligowane są szpitale państwowe, w efekcie
których kupują coś niezbyt dobrego i nie-
trwałego tylko dlatego, że muszą wybrać naj-
tańszą ze zgłoszonych w konkursie ofert. Poza
tym szpitale prywatne, w przeciwieństwie do
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Pora wprowadzić 
zachodnie standardy
Międzynarodowe standardy byłyby dla nas dostępne, gdybyśmy tylko chcieli o nie 
zawalczyć jako państwo. Pojedynczy szpital nie zafunduje sobie zagranicznego 
zespołu akredytującego, bo to ogromne koszty, nieporównywalne z ISO i sięgające
setek tysięcy złotych. Jednak gdyby państwo chciało pomóc i zaangażowało się,
stawka mogłaby być niższa. Ale nie ma komu się tym zająć – mówi 
Andrzej Sokołowski, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych
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publicznych, nie kontraktują procedur defi-
cytowych. Nie rozumiem, jak osoby odpo-
wiedzialne za budżet ochrony zdrowia, czy-
li pani prezes NFZ i jej urzędnicy, mogą ofe-
rować usługi, które z założenia są deficyto-
we. Tak naprawdę, jeżeli dyrektor szpitala, któ-
ry został przekształcony w spółkę, ale pod
względem własności pozostaje publiczny,
świadomie kontraktuje deficytową usługę, po-
pełnia przestępstwo, bo w polskim prawie
działanie na niekorzyść spółki jest karalne.
Dlatego właściciele prywatnych szpitali nie
kontraktują tego rodzaju usług. Na konfe-
rencjach medycznych ta sprawa za każdym
razem wywołuje duży rozdźwięk między dy-
rektorami szpitali prywatnych i publicznych
– ci drudzy zarzucają, że prywatni wybiera-
ją same rodzynki, a oni muszą brać wszyst-
ko jak leci. Rzeczywiście, jeżeli dyrektor pla-
cówki publicznej się przeciwstawi, może po-
żegnać się z posadą, podczas gdy w sektorze
prywatnym jest odwrotnie – straciłby pracę,
gdyby przyjmując deficytowe z założenia
procedury, naraził przedsiębiorstwo na stra-
ty. Marzą mi się czasy, gdy znikną dzisiejsze
podziały i wszyscy będą mogli wykonywać
uczciwie wycenione usługi, nie przynoszące
strat i konkurujące ze sobą jakością tak,
żeby to pacjent mógł wybrać lepszą jakość.

Czy rzeczywiście jest tak, że publiczne
placówki ochrony zdrowia toną w długach,
podczas gdy prywatne mogą swobodnie in-
westować i z rozmachem działać na rzecz ja-
kości?

– Szpitale publiczne są zadłużone, bo
zmusza się je do wykonywania źle opłacanych
procedur. Dyrektorzy muszą kombinować,
żeby z zysku uzyskanego z dobrze wycenio-
nych procedur pokrywać straty, jakie przy-
noszą świadczenia deficytowe. Stąd sytuacja
finansowa większości szpitali sektora pu-
blicznego jest bardzo zła. Do tego dochodzi
zabójczy koszt utrzymania infrastruktury
szpitalnej, zwykle kilkudziesięcioletniej, a co
za tym idzie zniszczonej, wymagającej mo-
dernizacji. Szpitale prywatne z reguły zajmują
nowe budynki lub gruntownie wyremonto-
wane tuż przed wejściem na rynek, co w du-
żej mierze wiąże się ze wzmożoną, bardziej
skrupulatną kontrolą dostosowania się do
wymogów architektonicznych, sanitarnych
i epidemiologicznych. Nieraz byłem świad-
kiem sytuacji, gdy nowo otwierany szpital pry-
watny ledwo się prześlizgnął przez kontrolę,
choć wyposażony był w takie techniczne
rozwiązania, o których szpitale publiczne
mogą jedynie marzyć. Tylko prywatne spraw-
dza się tak dokładnie, bo publicznej placów-
ce nie można grozić zamknięciem.

Mimo, że szpitale publiczne mają więcej
zobowiązań, również prywatne stawiają na
co dzień czoła różnym problemom. Jakie
sprawy najbardziej spędzają sen z powiek me-
nedżerom szpitali prywatnych?

– Ewidentnie kontraktowanie. Ponieważ
szpitale prywatne nie podlegają obowiązkom

przetargowym, łatwiej dokonuje się w nich za-
kupów z wolnej ręki, samodzielnie decydując,
które oferty dostępne na rynku są najlepsze
jakościowo i cenowo. Mogą też dowolnie kon-
traktować personel, adekwatnie do bieżące-
go zapotrzebowania placówki na specjalistów
w danej dziedzinie, a że dobrze płacą, problem
kadr praktycznie nie istnieje. Co więcej, czę-
sto szpitale prywatne kształcą własną kadrę
medyczną również dla sektora publicznego.

Najtrudniej jest zarządzać ze względu na
zupełny brak informacji, co będzie za pół roku.
W Polsce 82 proc. przychodów szpitali pry-
watnych pochodzi z NFZ, przy czym rozwój
szpitala niekoniecznie gwarantuje stały kon-
trakt. O ile bowiem w przypadku szpitali pu-
blicznych rzadko zdarza się zmniejszenie
kontraktu, o tyle w sektorze prywatnym jest
to powszechna praktyka, a – jak wiadomo
– z dnia na dzień nie odeśle się pracowników,
nie odwoła leasingów i nie załatwi szeregu in-
nych zobowiązań. Dlatego od lat apelujemy
o wieloletnie kontrakty, żeby menedżerowie
szpitali prywatnych mogli z wyprzedzeniem
zaplanować działalność na kilka lat do przo-

du i mieli poczucie bezpieczeństwa realizo-
wanych celów.

Z czego wynikają takie niezapowie-
dziane cięcia kontraktów?

– Proszę pozwolić, że posłużę się przy-
kładem. Gdy jeden ze szpitali w południowej
Polsce otrzymał pismo, że z dnia na dzień zo-
stał mu zmniejszony kontrakt, właściciel po-
prosił mnie, żebym przyleciał i pomógł mu
w negocjacjach. Zarówno dyrektor regional-
nego oddziału NFZ, jak i wojewoda oraz mar-
szałek przyjmowali nasze argumenty i za-
pewniali, że rozumieją, jak trudno jest funk-
cjonować w tak niepewnych warunkach, ale
jednocześnie obstawali przy tym, że sytuacja
polityczna wymusza przeniesienie pienię-
dzy do sektora publicznego. Z takimi nie-
spodziankami muszą zmagać się na co dzień
szpitale prywatne w Polsce, a brak pewności
jutra jest w biznesie bardzo poważnym ogra-
niczeniem.

Gdy mowa o jakości w ochronie zdrowia,
myślimy z jednej strony o organizacji pracy
i metodach zarządzania, z drugiej – o po-
ziomie świadczeń, na które z kolei składają
się kwalifikacje personelu, wyposażenie itd.
W której sferze najbardziej widoczne są
braki?

– W wielu sferach. Brakuje m.in. szkoleń
w zakresie komunikacji między pacjentem
a lekarzem, a przede wszystkim zastosowa-

nia międzynarodowych standardów me-
dycznych. W Polsce żaden szpital nie stosu-
je systemów, które byłyby potwierdzone cer-
tyfikatem rozpoznawalnym w świecie. U nas
na porządku dziennym jest ISO, które, jak
wiadomo, nie jest miernikiem jakości me-
dycznej, a jedynie administracyjnej, opartej na
powtarzalności procedur i zgodności z opi-
sem. ISO nie wpływa na to, czy realizowane
procedury są dobre lub złe, a jedynie służy za-
chowaniu ich powtarzalności. Dlatego na tym
poziomie – choć bywa to przydatne narzędzie,
ułatwiające pewne mechanizmy zarządcze
i kontrolne – nie upierałbym się, że szpital, któ-
ry nie posiada ISO, bardzo odbiega od tego,
który ma wdrożony system. Na poziomie
usług jedynym wskaźnikiem jakości jest akre-
dytacja, przyznawana przez krakowskie Cen-
trum Monitorowania Jakości. Certyfikat ba-
zuje na polskiej normie, opisującej standar-
dy medyczne, która na świecie nikomu nic nie
mówi. Certyfikat CMJ daje placówce do-
datkowe punkty, a więc zwiększa szanse przy
kontraktowaniu usług z NFZ, natomiast nie
ma znaczenia na wyższym poziomie medy-

cyny transgranicznej, która stopniowo zaczyna
zyskiwać na znaczeniu i dowodzi, że otwar-
cie granic daje pacjentom możliwość zarów-
no podróżowania po Europie, jak i korzysta-
nia z opieki medycznej w dowolnym kraju. Nie-
stety, nie bardzo potrafimy zarekomendować
swoje szpitale na Zachodzie, bo ani ISO, ani
certyfikat CMJ nie dają pozostałym państwom
europejskim żadnej informacji na temat jakości
świadczeń medycznych. Jako prywatny sek-
tor doszliśmy do wniosku, że najwyższy czas
wprowadzić w polskiej ochronie zdrowia
standardy zachodnie, ale szpitali na to nie stać.
Mamy nadzieję, że w końcu uda nam się po-
rozumieć z Ministerstwem Zdrowia, żeby
wspomógł finansowo przeniesienie na krajo-
wy grunt międzynarodowych norm, przy-
najmniej w początkowej fazie wdrożeń.

Na obecnym etapie duża przepaść dzie-
li krajowy system od zachodnich modeli,
opartych właśnie na międzynarodowych
standardach?

– Ogromna. To widać już na poziomie ze-
stawienia Polski i Turcji. W Turcji wybudo-
wano w ostatnim czasie dziesiątki nowocze-
snych szpitali, większość z nich posiada jeden
z głównych światowych certyfikatów jakości,
a państwo zadbało o przeszkolenie lekarzy
w najlepszych ośrodkach świata. W tej chwi-
li ściągają tam pacjenci z całej Europy, żeby
dobrze, tanio i bezpiecznie się leczyć. W ten
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Dziś wojewódzkim szpitalom nie jest w stanie 
zagrozić jakością żadna placówka, bo nietykalność
i wieloletnie kontrakty gwarantują im politycy. 
Jaką zatem ich menedżerowie mają motywację,
żeby stale doskonalić jakość?
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sposób, przy wsparciu rządowym, powstała
dynamicznie rozwijająca się gałąź gospodarki.
Na tym tle jesteśmy daleko za Turcją, zarówno
pod względem myślenia o jakości, jak i or-
ganizacji systemu ochrony zdrowia oraz
wsparcia ze strony państwa.

Skoro międzynarodowe standardy są
dla polskich szpitali nieosiągalne, co oprócz
ISO i akredytacji, które niewiele znaczą na
rynku globalnym, może być wyznaczni-
kiem jakości i rekomendacją polskich pla-
cówek?

– Chyba nic. A przecież międzynarodo-
we standardy byłby dla nas dostępne, gdy-
byśmy tylko chcieli o nie zawalczyć jako pań-
stwo. Pojedynczy szpital nie zafunduje sobie
w obecnych realiach zagranicznego zespołu
akredytującego, bo to ogromne koszty, nie-
porównywalne z ISO i sięgające setek tysię-
cy złotych. Jednak gdyby państwo chciało po-
móc i zaangażowało się w te sprawy, stawka
mogłaby być niższa. Na tę chwilę to jednak
hipotezy, bo nie ma komu się tym zająć.

Czy takie postulaty środowiska me-
dycznego są kierowane do resortu zdrowia,
a jeśli tak, z jakim odzewem się spotykają?

– Zna pani powiedzenie: „Gadał dziad do
obrazu, a obraz ni razu”? Właśnie tak jest
z naszymi apelami i odpowiedzią minister-
stwa. Z punktu widzenia organów rządzących
wygląda to tak, że skoro mamy mało pienię-
dzy, bierzemy co popadnie. Ale jest też inne

powiedzenie: chcesz ubierać się tanio? To ku-
puj drogo. Skoro nie jesteśmy bogatym pań-
stwem, nie stać nas na bylejakość. Tu znów
mam przed oczami Turcję, która zainwesto-
wała w medycynę i dziś zarabia na niej bar-
dzo konkretne sumy.

Co w obecnych warunkach, przy braku
wsparcia rządu, kształtuje jakość w ochro-
nie zdrowia?

– Na pewno jakość poprawiłaby zwięk-
szona konkurencja. Ponieważ państwo nie ma
pieniędzy na nowe szpitale i rozwój sektora,
może zaproponować gminom, żeby – wzo-
rem wielu państw europejskich – stare szpi-
tale przenieść do nowych obiektów, wybu-
dowanych przez prywatnych właścicieli.
Szpital jest bowiem tak długo publiczny, jak
długo jest w nim świadczona usługa pu-
bliczna. Trzeba by też bardziej przytulić do ser-
ca szpitale prywatne, dając im większe kon-
trakty. Wtedy wytworzyłaby się zdrowa kon-
kurencja równych szans, a ta najlepiej napę-
dza jakość. Dziś wojewódzkim szpitalom nie
jest w stanie zagrozić jakością żadna pla-
cówka, bo nietykalność i wieloletnie kontrakty
gwarantują im politycy. Jaką zatem ich me-
nedżerowie mają motywację, żeby stale do-
skonalić jakość? Zdrowy rozsądek podpo-
wiada, żeby działać w sposób, który pozwo-
li uniknąć zakażeń, procesów sądowych,
niezadowolenia pacjentów, ale to nie ma nic
wspólnego z walką o jakość i nowoczesność.

Inwestycje realizowane przez zarząd
placówek ochrony zdrowia są tożsame z po-
trzebami personelu medycznego oraz ocze-
kiwaniami pacjentów, czy raczej wynikają ze
splotu okoliczności i możliwości okazyj-
nych zakupów, bo np. akurat nadarzyła się
szansa na dotacje?

– Bardzo często dokonywane zakupy są
nieprzemyślane i nie wynikają z realnych po-
trzeb. Spędziłem ponad 30 lat w szpitalach
publicznych, więc znam to z autopsji. W wie-
lu szpitalach publicznych pieniądze są nie-
racjonalnie rozdzielane i pochopnie wyda-
wane. Menedżerowie wychodzą z założenia,
że wszystko się przyda, bo wydawane pie-
niądze nie należą do dyrektora czy ordyna-
tora, podczas gdy w szpitalu prywatnym każ-
dy zakup poprzedza analiza potrzeb i za-
sadności inwestycji.

W przekonaniu przeciętnego pacjenta
sektor prywatny jest utożsamiany z lepszą ja-
kością. Skąd przekonanie że warto korzystać
z oferty prywatnych szpitali mimo znacznych
kosztów leczenia?

– Takie przekonanie bierze się głównie
z tego, że szpitale prywatne mają zazwyczaj
lepszą kadrę, na którą szpital stać, a właśnie
nazwiskami najłatwiej przyciągnąć pacjentów.
Stąd szpitale prywatne cieszą się powodze-
niem, bo dobra opieka medyczna jest w cenie.

Rozmawiała Magdalena Szczygielska
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Od ponad roku CSK MSW ma
własne lądowisko dla śmigłowców
ratunkowych – 4 lata przed wej-
ściem w życie wymogu posiada-

nia lądowiska przez każdy szpital, w którym
działa SOR. Dzięki tej inwestycji ofiary cięż-
kich wypadków, pacjenci do przeszczepu
i wszyscy wymagający pilnej pomocy są w bar-
dzo krótkim czasie transportowani drogą po-
wietrzną do CSK, gdzie błyskawicznie trafiają
w ręce lekarzy.

W ostatnim czasie zasoby szpitala po-
większyły się o nowoczesny budynek, w któ-
rym znajdą się: Centrum Medycyny Sporto-
wej, Oddział Chirurgii Plastycznej, Oddział
Urologii i Onkologii Urologicznej oraz część
przeznaczona na odpłatną opiekę medyczną
dedykowaną instytucjonalnym i indywidual-
nym posiadaczom kart abonamentowych. Już
w grudniu br. zakończy się budowa Oddzia-
łu Chorób Dziecięcych i Noworodkowych
z Centrum Alergologii i Dermatologii Dzie-

cięcej. Będzie to jedno z najnowocześniejszych
miejsc tego typu w Warszawie.

Dobrym przykładem filozofii praktyko-
wanej przez zespół CSK, zawartej w maksy-
mie Goethego „kto nie idzie do przodu, ten
się cofa”, jest oddział dziecięcy. Szpital chce
bowiem oferować kompleksowe usługi – od
chwili narodzin, przez okres dziecięcy, aż po
wiek dojrzały. Z kolei realizacja projektu
ośrodka radioterapii pozwoli skutecznie od-

powiadać na wyzwanie, jakie stanowi rosnąca
liczba zachorowań na nowotwory. To jeszcze
jedno potwierdzenie kompleksowości świad-
czeń CSK – począwszy od diagnozy, przez
usunięcie problemu, na rehabilitacji i przy-
gotowaniu do powrotu do pełnej aktywności
skończywszy.

Eksperci z kraju i zagranicy są pod dużym
wrażeniem zarówno zaplecza technicznego
CSK, jak i umiejętności lekarskich jego kadry
medycznej. Wyniki zespołu Kliniki Chirurgii
Gastroenterologicznej i Transplantologii w za-
kresie transplantacji nerki z trzustką stawiają
szpital na równi z najbardziej doświadczony-
mi w tej dziedzinie ośrodkami europejskimi
i amerykańskimi. Wykonane dotychczas trans-
plantacje nerki i trzustki poprawiły komfort ży-
cia ponad stu ludzkim istnieniom. Kardio-
chirurdzy pod kierownictwem dr. hab. n. med.
Piotra Suwalskiego, wykorzystujący techniki
małoinwazyjne, znaleźli się w gronie laureatów
XXIII edycji konkursu Teraz Polska. �

Kompleksowo dla zdrowia

Szpital MSW

W ostatnich latach Centralny Szpital Kliniczny MSW za sprawą dużej skuteczności 
w pozyskiwaniu funduszy unijnych, dotacji od organu założycielskiego i samodzielnie
wypracowanych środków dynamicznie się rozwinął



Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Ja-
dwigi Królowej w Rzeszowie jest
szpitalem wieloprofilowym i wyso-
kospecjalistycznym, który w swojej

strukturze posiada 21 oddziałów, oddziały
dziennego pobytu oraz przychodnie specja-
listyczne dla dzieci i dorosłych. Szpital jako
pierwszy w regionie otrzymał status Szpita-
la Akredytowanego przyznany przez Centrum
Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.
Obecnie akredytację otrzymał po raz szósty.

– Akredytacja to jakość i bezpieczeństwo
opieki oraz usystematyzowany proces ze-
wnętrznej oceny szpitala w oparciu o wyma-
gane standardy. Podnoszenie jakości należy
traktować jako dobrą inwestycję, a akredytacja
to narzędzie służące do zapewnienia właści-
wej opieki – mówi Janusz Solarz, dyrektor
szpitala.

Uzyskanie certyfikatu podnosi wiary-
godność szpitala oraz wpływa na jego kon-
kurencyjność na rynku usług medycznych.
Placówka posiada również Certyfikat Syste-
mu Zarządzania Jakością według normy
ISO 9001:2008 w zakresie diagnostyki, le-
czenia, pielęgnacji i rehabilitacji w oddziałach
szpitalnych i przychodniach specjalistycznych.
O kompetencjach i wysokiej jakości wykony-
wanych usług medycznych świadczy szereg
innych certyfikatów m.in. „Szpital bez Bólu”,
„Szpital Przyjazny Dziecku”, „Szpital Pro-
mujący Zdrowie”.

– Bycie jednostką certyfikowaną to nie tyl-
ko prestiż, lecz także trudne przedsięwzięcie
wymagające zwiększenia rzetelności pracy
wszystkich grup zawodowych i podjęcia
spójnej polityki w zakresie podniesienia jakości
usług. Trudno pominąć pozytywne oddzia-

ływanie certyfikacji na bezpieczeństwo pa-
cjentów oraz warunki pracy personelu – do-
daje dyrektor Janusz Solarz.

Działalność placówki oparta jest na wy-
sokim poziomie świadczonych usług me-
dycznych, a także na określeniu celów jako-
ściowych, które zapewniają pacjentom, oso-
bom odwiedzającym, a także personelowi
przyjazne oraz bezpieczne warunki leczenia,
pobytu i pracy.

Szpital Wojewódzki Nr 2
im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie

35-301 Rzeszów, 
ul. Lwowska 60

tel. 17 866 40 00 
fax 17 866 47 02

sekretariat@szpital2.rzeszow.pl
www.szpital2.rzeszow.pl

Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie jest jedną 
z najnowocześniejszych jednostek medycznych w województwie podkarpackim. 
W jego strategię rozwoju od lat wpisana jest wszechstronna opieka nad pacjentami
zgodnie z realizowaną misją, która brzmi: „Naszym celem jest dobro i zdrowie pacjenta”

Certyfikat
to nie tylko prestiż

Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie
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Igor Stokłosa

Chiński uczony Lao Tsu utrzymy-
wał, że jakość to pojęcie względne.
Jednocześnie uważał, że jakość to
coś, co można ciągle doskonalić.

W XVII wieku filozofowie René Descartes
(Kartezjusz) i John Locke spojrzeli na jakość
jeszcze szerzej niż ich poprzednicy. Przyję-
li koncepcję dualistycznego ujęcia jakości,
w której rozróżnia się jakości pierwotne,

tkwiące obiektywnie w przedmiocie (np. cię-
żar, kształt), i jakości wtórne, płynące ze zmy-
słów (np. kolor, zapach, smak).

Rozwinięciem tych rozważań zajmował
się Immanuel Kant. Wprowadził on twier-
dzenie o subiektywnym charakterze pozna-
nia jakości, jednocześnie uznając obiektyw-
ny charakter poznawanej rzeczywistości.

Pojęcie zarządzanie przez jakość pojawiło
się na przełomie lat 70. i 80. XX wieku w Sta-
nach Zjednoczonych i szybko stało się mod-

ną, choć – jak pokazały doświadczenia przed-
siębiorstw – słabo rozumianą koncepcją.
Jednak źródeł TQM należy szukać już w la-
tach 20. XX wieku.

Prowadzone w latach 20. badania Wal-
tera Shewharta nad statystycznym opisem
zmienności w produkcji zaowocowały opra-
cowaniem założeń statystycznego sterowania
procesami, a później statystycznego stero-
wania jakością. Metody te zostały wykorzy-
stane już w czasie II wojny światowej w prze-
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Jeżeli Japonia może... 
dlaczego my nie możemy?
Myślenie systemowe jest jednym z trzech fundamentów zarządzania 
kompleksową jakością (ang. TQM) – metody, która z prowincjonalnej 
Japonii lat 50. uczyniła jedną z pierwszych potęg gospodarczych świata
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myśle zbrojeniowym Stanów Zjednoczo-
nych. Jednak boom popytowy, jaki miał
miejsce po zakończeniu wojny spowodował,
że kwestie jakości zeszły na dalszy plan.

Sterowaniem jakością za pomocą metod
statystycznych zainteresowali się pod koniec
lat 40. inżynierowie japońscy. Stało się to za
sprawą Williama Edwardsa Deminga, ucznia
Waltera Shewharta, który przedstawił w Ja-
ponii serię wykładów na ten temat. Zdarze-
nie to uważa się za początek rozwoju nowe-
go podejścia do jakości produktów.

Od początku lat 50. wiedzę na temat sta-
tystyki oraz jakości propagował w Japonii tak-
że Joseph Juran. Na początku lat 60. opu-
blikowano koncepcję Total Quality Control
– kompleksowego sterowania jakością, któ-
ra zbierała w postaci kilku zasad osiągnięcia
i doświadczenia współpracy amerykańsko-
japońskiej. Zasady te zostały zrewidowane
i znacznie rozszerzone kilka lat później, gdy
wprowadzono koncepcję Total Quality Com-
mitment znaną także jako Company-Wide
Quality Commitment.

Efekty dalekie od osiągnięć
Kryzys naftowy w Stanach Zjednoczo-

nych spowodował, że Amerykanie zaintere-
sowali się małymi i tanimi autami z Japonii.
Okazało się, że są one bardziej niezawodne
od pojazdów rodzimej produkcji, dzięki cze-
mu sprzedaż szybko rosła. Zaniepokojone
konkurencją amerykańskie koncerny moto-
ryzacyjne zaczęły poszukiwać przyczyn swo-
ich porażek. Skutkiem tych poszukiwań były
pierwsze poza Japonią próby wdrożeń me-
tod Total Quality Commitment. Nazwę To-
tal Quality Management przyjęto w Stanach
Zjednoczonych dla podejścia (nazywanego
przez niektórych autorów filozofią) wyko-
rzystującego zestaw metod projakościowych.
Nie wszystkie z tych metod pochodziły z Ja-
ponii, niektóre zostały opracowane przez kor-
poracje amerykańskie (np. Six Sigma, Failu-
re Mode and Effects Analysis).

W latach 80. nastąpiła popularyzacja za-
rządzania przez jakość w Stanach Zjedno-
czonych i Europie. Szybko jednak okazało się,
że efekty są dalekie od osiągnięć japońskich.
Stwierdzono, iż głównymi przyczynami nie-
powodzeń była próba skopiowania metod bez
uwzględnienia odmiennej kultury organiza-
cyjnej i narodowej. Zachodnie przedsiębiorstwa
zorientowane na krótkoterminowe projekty po-
prawy, przynoszenie zysków akcjonariuszom,
oceniające swoich pracowników na podstawie
osiągnięć w krótkich okresach czasu, nie były
w stanie sprostać filozofii mozolnego, długo-
trwałego doskonalenia organizacji w każdym
aspekcie jej działalności. Stąd w latach 90. za-
rządzaniu przez jakość przeciwstawiono re-
engineering – koncepcję rewolucyjnych zmian
w całej firmie. Wprowadzenie reengineeringu
okazało się bardzo drogie. Po niepowodzeniu
kilku dużych projektów wdrożeniowych autorzy
koncepcji zrewidowali swoje poglądy i ogra-

niczyli się do rewolucyjnych zmian tylko w klu-
czowych procesach.

W okresie powojennym motto japońskiego
przemysłu brzmiało dogonić zachód. Jednak,
gdy w połowie lat 90. zdano sobie sprawę, że
Japonia staje się liderem, zarządy przedsię-
biorstw stanęły przed wyzwaniem zmiany po-
lityki zarządzania organizacjami. Dotych-
czas bowiem zarządzanie przez jakość było zo-
rientowane na wnętrze firmy. Pozycja lidera
wymaga stosowania metod zarządzania stra-
tegicznego, a obecnie także uwzględniania
w strategiach problem globalizacji. Rozwija-
jąc filozofię jakości w nowym kierunku,
Japończycy sięgają po zachodnie metody
i koncepcje, które stosują po udoskonaleniu
i dostosowaniu do swojej specyfiki.

Uniwersalna metoda
Według Andrzeja Blikle zarządzanie

kompleksową jakością jest uniwersalną me-
todą podnoszenia sprawności działania ze-
społów ludzkich. – Metoda ta, choć dziś jesz-
cze najczęściej wykorzystywana w zarzą-

dzaniu przedsiębiorstwami, ma znacznie
szerszy zasięg, stosuje się ją bowiem również
do zarządzania instytucjami administracji pu-
blicznej i samorządowej, szkolnictwa, służby
zdrowia, a nawet w policji i w wojsku – twier-
dzi Blikle.

– Z pojęciem jakości spotykamy się, gdy
mowa o produkcie lub usłudze. Dobrej lub złej
jakości może być telewizor, samochód, pączek,
a także obsługa klienta w restauracji, banku,
sądzie, szkole lub szpitalu. Wszyscy w zasa-
dzie zgadzamy się co do tego, że jakość po-
winna być dobra, nie zawsze jednak do koń-
ca wiemy, jak ją oceniać lub czym ją mierzyć
oraz jak ją osiągnąć – dodaje.

Przypomina, że z okresu PRL znane są
nam niektóre typowe dla tamtych czasów me-
tody dbania o jakość: plakaty w halach pro-
dukcyjnych, transparenty na płotach, system
przodowników pracy i wreszcie gdzieniegdzie
komórki kontroli jakości prowadzące wy-
rywkową ocenę jakości produkcji. O jakości
usług nie mówiło się w ogóle.

– Wszystkie wymienione powyżej „me-
tody” nie przyczyniały się oczywiście do po-
prawy jakości. Zależała ona niezmiennie od

tego, czy ludzie pracujący przy produkcji
chcieli i potrafili o nią dbać. Czasami chcie-
li, ale nie potrafili, bo nie stwarzano im ku
temu żadnych warunków, innym razem po-
trafili, ale nie chcieli, gdyż oceniano ich za
przekraczanie lub niewykonywanie planów,
a nie za jakość – twierdzi Blikle.

Według niego, podobne błędy popełnia-
no zresztą również i w Europie Zachodniej
oraz USA, tyle że tam poziom techniczny pro-
dukcji był znacznie wyższy, zupełnie inne były
także oczekiwania rynku, co wymuszało na
producentach i usługodawcach wyższą jakość.
Prawdziwej rewolucji w sferze jakości doko-
nali jednak Japończycy za sprawą Edward-
sa Deminga.

Latem 1950 roku przyjechał w grupie eks-
pertów, którzy w ramach pomocy udzielanej
Japonii przez Stany Zjednoczone po II woj-
nie światowej, mieli za zadanie pomóc Ja-
pończykom w budowie konkurencyjnego
przemysłu. Deming miał swój udział w zwy-
cięstwie Ameryki nad niemieckim faszy-
zmem, gdyż to w dużej mierze on doprowa-

dził do rozwoju przemysłów stoczniowego
i optycznego na skalę niezbędną do prowa-
dzenia przez USA wojny na odległym kon-
tynencie europejskim. Do tych przemysłów,
a także do przemysłu zbrojeniowego, wpro-
wadził opracowane przez siebie zasady za-
rządzania jakością. W książce „Doktryna
jakości – rzecz o skutecznym zarządzaniu”
Andrzej Blikle odtwarza przyjazd Deminga do
Japonii. – Swoje pierwsze spotkanie z szefa-
mi japońskiego przemysłu Deming rozpoczął
od takich mniej więcej słów: „Przyjechałem
uczyć was nowoczesnych metod zarządzania
przedsiębiorstwami. Nie będę jednak poka-
zywał wam tych metod zarządzania, które sto-
suje się dziś w mojej ojczyźnie, bowiem
amerykańskie przedsiębiorstwa są zarzą-
dzane źle. Ja was nauczę zarządzać dobrze
i przewiduję, że jeżeli pójdziecie wskazaną
przez mnie drogą, to za około ćwierć wieku
wyprzedzicie w rozwoju gospodarczym Sta-
ny Zjednoczone” – napisał.

Japoński sukces
Przepowiednie Deminga sprawdziły się

z dużą dokładnością. W drugiej połowie lat
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Rolą kierownictwa i liderów jest zapewnienie 
personelowi odpowiednich warunków do realizowania
celów organizacji oraz ciągłego doskonalenia.
Należy też zadbać o szkolenie personelu na
stanowisku pracy oraz starać się promować 
i wspomagać rozwój osobisty pracowników. 
Dodatkowe szkolenia, pomoc w zdobyciu 
dodatkowego wykształcenia to elementy motywujące
personel i podnoszące jego efektywność
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70. japońskie samochody, sprzęt elektro-
niczny i optyczny zaczęły zdobywać rynki eu-
ropejski i amerykański. Dla Amerykanów był
to prawdziwy szok, nigdy bowiem nie do-
świadczyli konkurencji zagranicznych sa-
mochodów, kalkulatorów, sprzętu Hi-Fi oraz
aparatów fotograficznych na własnym ryn-
ku. Okazało się też, że USA, które od lat zaj-
mowały pierwsze miejsce w rankingu pro-
duktu narodowego brutto na osobę, spadły
na pozycję siódmą, a pierwszą zajęła Japo-
nia.

– Prasa amerykańska rozpoczęła więc go-
rączkowe poszukiwania źródeł japońskiego
sukcesu. Wywiady z szefami największych ja-
pońskich firm wyraźnie wskazywały na
Edwardsa Deminga. W tym czasie powrócił
on do Stanów Zjednoczonych, gdzie wykła-
dał na jednym z uniwersytetów – przypomi-
na Blikle.

Dziennikarze NBC odnaleźli go w jego
biurze, które zresztą znajdowało się w sute-
renie, co świadczyło o tym, że cieszył się on
w swoim kraju niezbyt wysokim uznaniem.
W kilka dni później, 24 czerwca 1980 roku,
NBC wyemitowało słynny dwudziestomi-
nutowy wykład Deminga zatytułowany „If Ja-
pan can... why can’t we?” („Jeżeli Japonia
może... dlaczego my nie możemy?). W od-
powiedzi nadeszło tysiące próśb o nagrania
audycji i spotkania. Deming z dnia na dzień
stał się gwiazdą. Rozpoczęła się współpraca
z wielkimi korporacjami.

Dziś coraz więcej firm na całym świecie
wprowadza japońsko-amerykańską metodę
Deminga do swojej codziennej praktyki.
Obok firm produkcyjnych, które były pio-
nierami tej metody, mamy wśród nich coraz
więcej firm usługowych, takich jak choćby
banki, szpitale i szkoły, mamy administrację
publiczną i samorządową, wreszcie w nie-
których krajach – policję i armię. Oto kilka
przykładów ze świata: Toyota, Honda, Sony,
Philips, General Motors, Ford, Royal
Duch/Shell, Komatsu, Hannover Insurance,
brytyjska izba skarbowa, amerykańska ma-
rynarka wojenna i amerykańska administra-
cja publiczna. W ostatnich latach Fiat ofi-
cjalnie przyjął we wszystkich swoich zakładach
na świecie tzw. drogę Toyoty do jakości.
W Polsce też można wskazać kilka przykła-
dów: Zelmer, Polmo Łomianki, niektóre licea
i gimnazja, niektóre urzędy administracji
samorządowej, policja, no i oczywiście firma
A. Blikle.

Podstawa filozofii TQM
Na czym polega ta metoda, która prze-

kształciła Japonię z kraju zacofanego go-
spodarczo w lidera światowej gospodarki i któ-
ra od ponad 30 już lat rozwija się we wszyst-
kich rozwiniętych gospodarkach świata?

Wprawdzie nie ma jednolitej definicji
TQM, ale możemy uważać, że Total Quality
Management (TQM) jest to całościowe
i systematyczne podejście do zarządzania or-

ganizacją oparte o ciągłe doskonalenie ja-
kości wyrobów i usług z punktu widzenia
klienta.

Zasady TQM mogą być zastosowane do
dowolnego rodzaju organizacji od zakładów
produkcyjnych, poprzez usługi, aż do admi-
nistracji czy szkół. Głównym celem jest cią-
głe doskonalenie jakości wyrobów i usług dla
pełnej satysfakcji klienta. Model TQM moż-
na przedstawić jako połączenie w jedną spój-
ną całość czterech elementów: Klient, Ludzie,
Procesy, System.

Centralnym elementem TQM jest klient
(jego zadowolenie). Pod pojęciem klient kry-
je się zarówno klient zewnętrzny (odbiorca
produktów i usług, a także dostawca), jak

i klient wewnętrzny (komórka organizacyjna
– np. produkcja jest klientem magazynu, ma-
gazyn jest klientem działu zakupów). Dzię-
ki tej zasadzie dostawca stara się spełnić wy-
magania klienta przy jednoczesnej minima-
lizacji własnych kosztów. To docelowo do-
prowadza do obniżenia kosztów przy jed-
noczesnym spełnianiu celu jakim jest zado-
wolenie klienta. 

Ważna rola liderów
Relację klient–dostawca należy propa-

gować w całej organizacji (od kierownictwa,
poprzez poszczególne procesy, aż do pra-
cowników na liniach produkcyjnych). Mając
świadomość jakie są wymagania klienta, na-
leży jednocześnie szanować potrzeby i ocze-
kiwania swoich dostawców. Najlepiej jest wte-
dy, gdy pomiędzy klientem a dostawcą istnieje
partnerstwo, gdzie oboje zyskują na popra-
wie jakości i produktywności.

Motywacja i zaangażowanie ludzi to
drugi kluczowy element sprawnie funkcjo-
nującej organizacji. Rolą kierownictwa i li-
derów jest zapewnienie personelowi odpo-
wiednich warunków do realizowania celów or-
ganizacji oraz ciągłego doskonalenia. Nale-
ży też zadbać o szkolenie personelu na sta-
nowisku pracy oraz starać się promować
i wspomagać rozwój osobisty pracowników.
Dodatkowe szkolenia, pomoc w zdobyciu do-
datkowego wykształcenia to elementy moty-
wujące personel i podnoszące jego efektyw-
ność. W długofalowej perspektywie (kilku-
letniej) takie działania przynoszą wymierne
korzyści.

Ważne są także procesy. Każde działa-
nie realizowane przez organizację (czy nas
samych) możemy określić mianem procesu.
Od głównych procesów biznesowych (np. za-

kupy, produkcja, sprzedaż), aż po procesy
produkcyjne (przykręcanie śrubki) czy ad-
ministracyjne (wystawienie faktury). Każdy
proces możemy zobrazować następująco:
wejściem do danego procesu jest informacja
(dane) oraz zazwyczaj materiały (surowce,
półprodukty itp.) przekazane z innego pro-
cesu. Na wyjściu z danego procesu otrzy-
mujemy przetworzoną informację (np. jako
gotowe dokumenty, zapis w bazie danych lub
innym systemie komputerowym itp.) Mogą
być też przetworzone materiały (półpro-
dukty, produkty itp). Poprawne funkcjono-
wanie procesu jest więc uzależnione od do-
stępności odpowiednich zasobów. Zarówno
zasobów ludzkich (przeszkolonych), jak i ma-

szyn oraz narzędzi. Zasobem możemy też na-
zwać wszelkie procedury postępowania. Na
podstawie Głosu Klienta (informacji zwrot-
nych) oraz Głosu Procesu (analizy sku-
teczności i efektywności własnego procesu)
prowadzimy działania doskonalące, mające
na celu uzyskanie pełnego zadowolenia
klienta oraz osiągnięcie jak największej sku-
teczności i efektywności realizowanego pro-
cesu. Dzięki działaniom doskonalącym pro-
wadzonym ciągle przez każdy proces, cała or-
ganizacja się doskonali i poprawia swoją sy-
tuację rynkową.

Właściwie udokumentowany i wdrożony
system zarządzania jakością, nie tylko pozwala
na realizację polityki jakości, ale także umoż-
liwia systematyczne doskonalenie. Ważne
jest, aby to liderzy w danej organizacji wpły-
wali na system i ciągle go udoskonalali.

Efektywna komunikacja
Efektywna komunikacja pomiędzy klien-

tem a dostawcą (zewnętrznym i wewnętrz-
nym) jest jednym z kluczowych elementów
TQM. Dlatego należy opracować jak naj-
bardziej efektywne sposoby komunikacji i usu-
nąć ewentualne bariery. Przykładowo intra-
net pozwala na znaczną poprawę komunikacji
w organizacji i ułatwia zarządzanie tą infor-
macją. W intranecie można umieścić doku-
mentację systemu zarządzania (księga jako-
ści, procedury, instrukcje), różnego rodzaj ma-
teriały szkoleniowe, plany produkcyjne itp.
Można także wykorzystywać systemy pracy
grupowej, systemy CRM i gromadzić wiedzę
pracowników. Wiele z tych rozwiązań jest do-
stępnych jako Open Source. Drugim istotnym
elementem dla większych organizacji (szcze-
gólnie produkcyjnych) jest dobry system
ERP/MRP. To narzędzie pozwala nie tylko na
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Efektywna komunikacja pomiędzy klientem 
a dostawcą (zewnętrznym i wewnętrznym) jest 
jednym z kluczowych elementów TQM. Dlatego
należy opracować jak najbardziej efektywne
sposoby komunikacji i usunąć ewentualne bariery
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planowanie materiałów, ale i jest elementem
komunikacji w organizacji. Dobrze wdrożo-
ny i utrzymywany system jest jednym z klu-
czowych elementów funkcjonowania wielu or-
ganizacji. Kanban zaś, oprócz funkcji zwią-
zanych z przepływem materiałów, pełni tak-
że funkcję informacyjną i znakomicie uspraw-
nia przepływ informacji. Karta kanban (lub
puste pudełko) jest sygnałem dla innej ko-
mórki w procesie, aby wykonała odpowied-
nią czynność.

Sukces TQM zależy przede wszystkim od
właściwego podejścia dyrekcji i poszczegól-
nych kierowników, brygadzistów. Dopiero taka
postawa stopniowo pozwala na zmianę po-
stawy reszty pracowników. Podstawą jest
dobrze zdefiniowana polityka jakości, wła-
ściwie wspierana przez odpowiednie plany po-
prawy i regularne przeglądy osiąganych efek-
tów. Misja i polityka jakości powinny być prze-
łożone na cele, a te na odpowiednie działa-
nia. To powinno być zakomunikowane w ca-
łej organizacji, a następnie regularnie moni-
torowane i wspierane. Kierownictwo po-
winno swoją postawą i zaangażowaniem
pokazywać, że tę politykę konsekwentnie re-
alizuje.

Należy też wskazać kulturę. Kultura da-
nej organizacji to składowa wielu czynników.
Do nich możemy zaliczyć między innymi:
wartości, zasady, normy postępowania, ak-
ceptowane sposoby zachowania i zasady mo-
ralne. TQM wymaga pewnej zmiany w kul-
turze danej organizacji, aby nie było akcep-
tacji dla pojawiających się czasem defektów
oraz nieproduktywności i strat. Tutaj, jak zwy-
kle, istotna jest rola kierownictwa, które po-
winno pracować nad zmianą kultury orga-
nizacji swoim własnym przykładem oraz
przywództwem.

Główne założenia
Można śmiało stwierdzić, że zarządza-

nie przez jakość opiera się na kilku założe-
niach. Po pierwsze, zaangażowanie każdego
pracownika w przedsiębiorstwie w doskona-
lenie najdrobniejszych aspektów jego dzia-
łalności. Doskonalenie to odbywa się poprzez
częste drobne usprawnienia, a nie wielkie in-
westycje. Rezultatem takiego podejścia jest ra-
chunek efektywności – inwestycja wiąże się
z nakładami, a zatem wyższa jakość, większa
produkcja czy niższe koszty okupione są wcze-
śniejszymi wydatkami. Prawdziwy wzrost
efektywności występuje, gdy ten efekt powo-
dują setki drobnych, tanich zmian.

Kolejnym założeniem jest optymalizo-
wanie procesów. Wykorzystanie prostych i uni-
wersalnych narzędzi oraz maszyn, które
można łatwo i szybko przezbroić, maksy-
malizuje czas, kiedy można produkować. Syn-
chronizacja pracy poszczególnych stano-
wisk pozwala minimalizować koszty zapasów.
Wykonanie zadań dobrze za pierwszym ra-
zem sprawia, że praca nie jest destabilizowana
przez ciągłe poprawki.

Przyczyną przeważającej większości pro-
blemów jakościowych jest niewłaściwe za-
rządzanie firmą, zła organizacja pracy, brak
motywacji. Zaledwie kilka procent błędów po-
wodowanych jest przez pracowników przy li-
nii produkcyjnej. Sukces stosowania zarzą-
dzania przez jakość jest oddalony w czasie,
ponieważ dopiero długotrwałe stosowanie
metod powoduje uzyskanie przewagi kon-
kurencyjnej. Sukces musi przekładać się jed-
nak nie tylko na działalność organizacji, ale
także na korzyści dla społeczeństwa, środo-
wiska naturalnego, itp., ponieważ przedsię-
biorstwo musi brać na siebie społeczną od-
powiedzialność.

Obecnie za kluczowe w TQM przyjmu-
je się 8 zasad: orientacja na klienta, przy-
wództwo, zaangażowanie pracowników,
podejście procesowe, systemowe podejście
do zarządzania, ciągłe doskonalenie, pod-
jęcie decyzji w oparciu o fakty, obustronne
korzystne relacje z dostawcami. Jednak De-
ming widział to szerzej. W czasie swoich
pierwszych wizyt i wykładów w Japonii w la-
tach 50. sformułował słynne dziś 14 zasad
stanowiących jeden z kanonów zarządzania
jakością. Zasady te były później wielokrot-
nie publikowane przez różnych autorów, co
doprowadziło do mnogości sformułowań
często różniących się od siebie dość wyraź-
nie.

14 zasad
Czternaście skondensowanych zasad

zarządzania, które stanowią podstawę trans-
formacji amerykańskiego przemysłu, tak
tłumaczy Blikle: Buduj stałe dążenie do do-
skonalenia produktów i usług, by stać się kon-
kurencyjnym, nie dać się wyprzeć z rynku
i tworzyć miejsca pracy; Przyjmij filozofię no-
wej ery w gospodarce. Zachodnie kierow-
nictwa firm muszą się obudzić, by podjąć wy-
zwanie, muszą się nauczyć nowych obo-
wiązków i przejąć przywództwo w dążeniu do
zmian; Porzuć kontrolę dla zapewnienia ja-
kości. Eliminuj (statystyczną) kontrolę jakości
na rzecz tworzenia jakości wraz z produktem;

Porzuć praktykę wybierania dostawców we-
dług najniższej ceny. W zamian za to mini-
malizuj koszt całkowity. Dla każdego z za-
kupywanych produktów zwiąż się z jednym
tylko dostawcą. Dokonaj tego przez budo-
wanie długoterminowych relacji lojalności
i zaufania; Stale doskonal system produkcji
i usług, aby podnieść jakość i wydajność,
i w ten sposób trwale obniżyć koszty; Wpro-
wadź instytucjonalną zasadę szkolenia pra-
cowników; Buduj przywództwo. Celem nad-
zoru powinno być niesienie pomocy lu-
dziom i maszynom w lepszym wykonywaniu
przez nich pracy. Należy zrewidować do-
tychczasowe metody nadzoru zarówno kie-
rownictwa, jak i pracowników pierwszej linii;
Usuń strach, aby każdy mógł efektywnie wy-
konywać swoją pracę dla firmy; Usuń bariery
pomiędzy wydziałami. Ludzie z laboratoriów,
biur projektowych, działu sprzedaży i pro-
dukcji powinni pracować jak jedna drużyna
tak, by potrafili przewidywać problemy, ja-
kie można napotkać zarówno w fazie wy-
twarzania, jak i przy użytkowaniu produktu
lub usługi; Porzuć slogany, upomnienia i cele
typu „zero defektów” lub „nowy poziom wy-
dajności”. Takie zaklęcia budują jedynie
sprzeciw, ponieważ istota niskiej wydajności
i niskiej jakości pracy leży po stronie syste-
mu, a więc poza zasięgiem pracowników; Eli-
minuj normy produktywności na poziomie
produkcji. Zastąp je przywództwem. Elimi-
nuj zarządzanie przez cele (MBO). Eliminuj
zarządzanie przez liczby i cele numeryczne.
Zastąp je przywództwem; Usuń bariery,
które pozbawiają szeregowego pracownika
prawa do odczuwania dumy z wykonywanej
pracy. Odpowiedzialność przełożonego po-
winna dotyczyć jakości, a nie gołych liczb.
Usuń bariery, które pozbawiają kierownictwo
prawa do odczuwania dumy ze swojej pra-
cy. To oznacza m.in. odejście od rocznych
ocen i zarządzania przez cele; Stwórz solidny
program edukacji i samodoskonalenia; Za-
angażuj wszystkich w program transforma-
cji firmy. Transformacja to zajęcie dla wszyst-
kich. �

Każdy w organizacji powinien sobie odpowiedzieć na poniższe pytania:

W stosunku do klienta:

• Kto jest moim klientem?
• Jakie są faktyczne wymagania mojego klienta?
• Jak mogę się dowiedzieć o tych faktycznych wymaganiach klienta?
• Czy jestem w stanie spełnić te wymagania? (jeżeli nie, to co zrobić, aby być 

w stanie je spełnić)
• Czy spełniam obecnie te wymagania? (jeżeli nie, to co poprawić, aby je spełnić)?
• Czy monitoruję zmiany wymagań mojego klienta?

W stosunku do dostawcy:

• Kto jest moim dostawcą?
• Jakie są moje faktyczne wymagania w stosunku do mojego dostawcy?
• Czy jasno komunikuję mojemu dostawcy moje wymagania i oczekiwania?
• Czy mój dostawca ma możliwości mierzyć i zaspokoić moje wymagania?
• Czy i jak informuję dostawcę o zmianie moich wymagań i oczekiwań?



Nagroda im. Grzegorza Palki nada-
wana jest przez Ligę Krajową za
wybitne zasługi dla samorządu te-
rytorialnego. Liga Krajowa, zrze-

szająca Ligi Miejskie i Ligi Wiejskie, opiera-
jąca swoją działalność o hasło: „Rodzina
– Wspólnota lokalna – Ojczyzna”, promuje
działania na rzecz kontynuacji demokratycz-
nych reform. Fundując Nagrodę im. Grze-
gorza Palki, Liga Krajowa pragnie uhono-
rować jednego z najwybitniejszych przed-
stawicieli polskiego samorządu terytorialne-
go – tragicznie zmarłego prezydenta Łodzi
Grzegorza Palkę.

Wsparcia przy organizacji konkursu
udzieliły ogólnopolskie organizacje samo-
rządowe będące stroną Komisji Wspólnej
Rządu i Samorządu Terytorialnego, które ob-
jęły patronat nad nagrodą: Związek Miast
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Wzorce samorządności
13 października w Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II Fundacji Janiny 
i Zbigniewa Porczyńskich w Warszawie miała miejsce uroczystość wręczenia 
Nagród im. Grzegorza Palki, nadawanych przez Ligę Krajową

NAGRODY IM. GRZEGORZA PALKI

w dziedzinie działalności ogólnopaństwowej:

• Olgierd Dziekoński, sekretarz stanu 
w Kancelarii Prezydenta RP – za wieloletnie 
działania na rzecz modernizacji 
funkcjonowania systemu samorządu 
terytorialnego

• Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni, 
doradca społeczny prezydenta RP 
ds. samorządu w latach 2006–2010 – za 
budowanie prestiżu polskiego samorządu 
terytorialnego poprzez modelowe rozwiązania
realizowane wraz z gdyńską społecznością

• Marek Woźniak, marszałek województwa 
wielkopolskiego, wiceprezes Związku 
Województw RP – za działalność na poziomie
regionalnym, krajowym i międzynarodowym, 
zwłaszcza jako przewodniczący Delegacji 
Polskiej w Komitecie Regionów przy 
Parlamencie Europejskim oraz jego 
wiceprzewodniczący

w dziedzinie działalności samorządowej 
o wymiarze ogólnokrajowym:

• Robert Godek, starosta strzyżowski – za 
skuteczne prezentowanie interesów 
samorządowych na forum ogólnopolskim 
oraz działania sprzyjające rozwojowi 
obszarów wiejskich i ograniczeniu bezrobocia.

• Eugeniusz Gołembiewski, burmistrz 
Kowala – za działania na rzecz obrony 
interesów samorządów m.in. poprzez 
opracowanie programu reform systemu 

finansowania samorządów gminnych, 
w szczególności małych miast oraz zmiany 
prawa w zakresie finansowania oświetlenia 
dróg

w kategorii działań w samorządzie lokalnym
o znaczeniu ponadlokalnym:

• Marek Chrzanowski, prezydent 
Bełchatowa – za wielostronne działania 
na rzecz społeczności lokalnej w oparciu 
o wartości chrześcijańskie oraz 
o potencjał energetycznej stolicy

• Michał Zaleski, prezydent Torunia – za 
działania na rzecz modernizacji toruńskiej 
starówki i układu komunikacyjnego oraz 
infrastruktury sportowej i kulturowej miasta

• Ryszard Zembaczyński, prezydent Opola 
– za wieloletnie działania na rzecz rozwoju 
gospodarczego, infrastrukturalnego 
i kulturowego stolicy Opolszczyzny

Wyróżnienia otrzymali:
• Bohdan Aniszczyk, radny Wrocławia 

– za działania na rzecz osób bezdomnych 
i ubogich, m.in. w ramach Towarzystwa 
im. Św. Brata Alberta

• Bernard Bednorz, starosta bieruńsko-
-lędziński – za wprowadzenie innowacyjnych 
rozwiązań w zakresie ekologii i infrastruktury

• Grzegorz Dudzik, burmistrz Zielonki 
– za budowanie nowej kultury konsultacji 
społecznych, prowadzącej do partycypacji 
społecznej w podejmowaniu decyzji

• Danuta Grochowska, burmistrz miasta 
i gminy Czerniejewo – za działania na rzecz 
rozwoju gminy, zwłaszcza w zakresie 
infrastruktury

• Sławomir Krzysztofik, wójt gminy 
Secemin – za działania na rzecz wspólnoty 
lokalnej, w szczególności za prowadzoną 
politykę kulturalną i partycypacyjną

• Barbara Magiera, burmistrz Radlina 
– za działania na rzecz rozwoju miasta oraz 
za współdziałanie ze stowarzyszeniami 
i organizacjami  społecznymi

• Marian Stanisław Niemirski, starosta 
Przysuski – za działania na rzecz edukacji 
i rozwoju społecznego

• Marcin Pawlak, burmistrz miasta i gminy 
Dobczyce – za działania na rzecz rozwoju 
gospodarczego, szczególnie poprzez 
utworzenie Strefy Przemysłowej

• Andrzej Pietrasik, burmistrz Płońska – za 
działania na rzecz rozwoju społeczności 
lokalnej oraz współpracy międzynarodowej

• Bernard Radny, burmistrz Babimostu – za 
działania na rzecz rozwoju infrastruktury 
z wykorzystaniem środków Unii Europejskiej

• Włodzimierz Sierociuk, przedsiębiorca 
– za prowadzenie Informacyjnej Agencji 
Samorządowej jako wspólnej inicjatywy 
WS-media oraz gmin i powiatów 
województwa lubelskiego

• Władysław Sobolewski, wójt gminy 
Ozorków – za działania na rzecz 
wszechstronnego rozwoju społeczności 
lokalnej.

Wyróżnieni w konkursie o Nagrody im. G. Palki

Laureaci nagrody im. Grzegorza Palki w 2013 roku:
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Polskich, Związek Powiatów Polskich, Unia
Metropolii Polskich, Unia Miasteczek Pol-
skich, Związek Gmin Wiejskich RP i Związek
Województw RP oraz miasta: Łódź i Wrocław.
W inicjatywę włączyły się również Fundacja
Stefczyka, Estrada Warszawska oraz Nord
Partner sp. z o.o.

Tegoroczną XVI edycję uroczystości
uświetnił koncert sopranistki Justyny Re-
czeniedi, której na fortepianie akompaniował
Maksymilian Siemieński, oraz zespołu wo-
kalnego Ars Chori pod dyrekcją Zbigniewa
Tupczyńskiego. �

NAGRODY IM. GRZEGORZA PALKI

Laureaci Nagród im. G. PalkiWojciech Szczurek, prezydent Gdyni

Marek Woźniak, marszałek województwa
wielkopolskiego

Sekretarz stanu Olgierd Dziekoński
i prezes Ligi Krajowej Tadeusz Wrona

Pozycja miasta – paliwowo-energetycznej stolicy kraju zobowiązuje. Chcąc sprostać oczekiwaniom za-
równo przedsiębiorców, jak i mieszkańców, stawiamy na realizację polityki zrównoważonego rozwoju tak,
by miasto było coraz bardziej atrakcyjne kulturalnie, turystycznie, a przede wszystkim gospodarczo.

Kluczowe dla nas są:
- dynamika inwestycyjna w oparciu o skuteczne pozyskiwanie środków zewnętrznych;
- ciągły rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej dedykowanej dzieciom, młodzieży i dorosłym;
- rozwój Specjalnej Strefy Inwestycyjnej (ponad 30 ha) oraz gwarancja indywidualnej opieki 

dla każdego inwestora;
- stałe podnoszenie jakości świadczonych usług w Urzędzie Miasta, poświadczone Certyfikatem 

Systemu Jakości zgodnym z normą ISO 9001:2000 oraz tytułem „Najbardziej Przyjaznego Urzędu 
Administracji Publicznej Województwa Łódzkiego”;

Zapraszamy do współpracy!

BBeełłcchhaattóóww  ––  ttyyllkkoo  ddoobbrree  RREE::aakkccjjee!!

www.belchatow.pl

Marek Chrzanowski, prezydent Bełchatowa, laureatem 
Samorządowego Oscara – Nagrody im. Grzegorza Palki.PGE Giganty Mocy – to jedyne w kraju miejsce, w którym w nietuzinkowy spo-

sób zobaczysz, jak z węgla brunatnego powstaje prąd – www.gigantymocy.pl.

Bełchatów zaprasza do inwestowania
w Specjalnej Strefie Ekonomicznej 
– www.invest.belchatow.pl



Podczas kadencji prezydenta Ze-
mbaczyńskiego rozwój Opola nabrał
rozpędu. Opolska Podstrefa Wał-
brzyskiej Specjalnej Strefy Ekono-

micznej intensywnie zapełnia się poważnymi
inwestorami, wśród których znalazły się ta-
kie marki, jak Polaris Industries – światowy
lider produkcji quadów, IFM Ecolink – lider
w produkcji czujników i systemów sterowa-
nia wykorzystywanych w optymalizacji pro-
cesów przemysłowych, Hereema Fabrication
Group – holenderska firma produkująca
konstrukcje stalowe wykorzystywane na plat-
formach wiertniczych, The Pasta Food Com-
pany oraz wiele prężnie rozwijających się firm
lokalnych.

Prezydent Zembaczyński jest wieloletnim
działaczem samorządowym zaangażowa-
nym w życie publiczne i polityczne, a jego
uczestnictwo w sprawach lokalnej społecz-
ności wielokrotnie przynosiło wymierne efek-
ty. Sukcesem zakończyła się m.in.: inicjatywa
utworzenia Aglomeracji Opolskiej zrzeszającej
20 gmin, w tym 8 miast, w celu wspólnego
działania samorządowców na rzecz rozwo-
ju całego regionu. Dzięki staraniom prezy-
denta Opola udało się zrealizować dwa bar-
dzo duże projekty budowy kanalizacji sani-
tarnej, wykorzystać kredyt z Europejskiego
Banku Inwestycyjnego na realizację kluczo-
wych dla miasta inwestycji, wzorowo uspraw-
nić proces planowania przestrzennego i zna-
cząco rozbudować infrastrukturę miejską
dla przemysłu na nowych terenach, dzięki cze-
mu w Opolu rozwijają się zaawansowane
technologie.

Do sukcesów kadencji Ryszarda Ze-
mbaczyńskiego należą też: uporządkowanie
stanu wszystkich dróg wlotowych do miasta,
utworzenie dzielnic (Zakrzów, Nowa Wieś
Królewska, Szczepanowice–Wójtowa Wieś,
Groszowice, Grotowice, Gosławice, Gru-
dzice, Bierkowice), a także modernizacja i bu-
dowa ważnych dla rozwoju miasta obiektów
użyteczności publicznej, w tym amfiteatru,
Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu, nowej
siedziby Biblioteki Miejskiej, uznanej za jeden
z cudów programów europejskich, dobiega-
jącej końca budowy Centrum Wystawowo-
-Kongresowego w Opolu – największej in-
stytucji otoczenia biznesu w regionie. Z punk-
tu widzenia rozwoju miasta niezwykle waż-
ne było też stworzenie projektu Parku Tech-

nologiczno-Naukowego, który będzie plat-
formą współpracy dla środowisk biznesowych
i naukowych, przyczyni się do powstania no-
wych miejsc pracy dla młodych ludzi wy-
kształconych na opolskich uczelniach. Za
sprawą obecnego prezydenta Opola udało się
wypracować bliskie kontakty z miastami
partnerskimi, z którymi utrzymywana jest
stała współpraca zagraniczna, jak również
zaplanować długofalowe działania ujęte
w opracowanej strategii rozwoju miasta na
lata 2012–2020. Sposób prowadzenia poli-
tyki finansowej miasta zaowocował z kolei
oceną „BBB+” przyznaną przez agencję
Fitch Ratings pomimo dużych nakładów
poniesionych przez opolski samorząd na re-
alizację programu inwestycyjnego.

Prezydent mocno angażuje się w działa-
nia na rzecz rewitalizacji miasta, wzrost go-
spodarczy oraz inicjatywy na rzecz ochrony
środowiska, które oddziałują na rozwój ca-
łego regionu. W swojej karierze współtworzył
strategię rozwoju województwa opolskiego,
stworzył trzy patenty w dziedzinie ochrony
środowiska, założył Agencję Poszanowania
Energii w Opolu. Jest też autorem kilku
prac studialnych oraz kilkunastu koncepcji
i projektów technicznych związanych z ochro-
ną środowiska. Dzięki doświadczeniu w róż-
nych dziedzinach gospodarki i życia pu-

blicznego ma dziś rozległą wiedzę pomocną
w planowaniu rozwoju miasta, a cechy przy-
wódcze, jakie posiada, sprawiają, że bez
trudu zjednuje sobie ludzi i z powodzeniem
przekonuje podwładnych i społeczeństwo
do swoich wizji i ambitnych celów. Efekty jego
pracy widoczne są na każdym kroku: miasto
wypiękniało, opolanie lubią swoje miejsce za-
mieszkania, a osoby odwiedzające Opole po
długiej przerwie są pod wrażeniem ogromu
zmian.

Wzorowa postawa i aktywność przekła-
dająca się na konkretne efekty przyniosły pre-
zydentowi Zembaczyńskiemu wiele nagród.
W 2009 roku otrzymał tytuł „Dobroczyńcy
Roku” przyznany przez władze partnerskie-
go Iwano-Frankowska za zaangażowanie
Opola w usuwanie skutków katastrofalnej po-
wodzi, która nawiedziła Ukrainę. Rok później
został uhonorowany przez Prezydium Re-
gionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach
tytułem „Kreatora zmian i postępu” w uzna-
niu za propagowanie wzorców demokra-
tycznych i wolnorynkowych, promowanie
innowacyjnych rozwiązań oraz krzewienie idei
społeczeństwa obywatelskiego w latach 1990–
2010. Z kolei Opole zostało wielokrotnie do-
cenione za pozytywne zmiany, jakie dokonały
się w mieście podczas okresu kadencji obec-
nego prezydenta. Przykładem tych laurów
może być I nagroda za przebudowę Amfite-
atru Tysiąclecia w Opolu w konkursie Mister
Architektury Województwa Opolskiego 2010–
2011, nagroda w plebiscycie Top Inwestycje
Komunalne 2012 otrzymana podczas Euro-
pejskiego Kongresu Gospodarczego 2012
w Katowicach za projekt „Zwiększenie atrak-
cyjności turystycznej Opola”, główna nagroda
za najlepszą przestrzeń publiczną w 2012 roku
za projekt rewitalizacji Parku Nadodrzań-
skiego (Park Pasieka). Ponadto ostatnio
miasto zajęło 1. miejsce w konkursie Samo-
rządowy Lider Zarządzania 2013 – Samorząd
jako pracodawca w konkursie organizowanym
przez Związek Miasta Polskich we współpracy
z Norweskim Związkiem Władz Lokalnych
i Regionalnych oraz zdobyło specjalne wy-
różnienie w konkursie Samorządowy Lider
Zarządzania 2013 – usługi społeczne 2013 za
umiejętność dialogu i bezkonfliktowego prze-
prowadzenia zmian sieci szkolnych.

www.opole.pl
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Wiele lat sukcesów
Ryszard Zembaczyński pełni urząd prezydenta Opola nieprzerwanie od 2002 roku.
Na przestrzeni wieloletniej działalności wykazał się dużą aktywnością na gruncie 
zawodowym i społecznym, która przełożyła się na wymierne efekty obserwowane 
w wizerunku Opola i jakości życia w mieście

NAGRODY IM. GRZEGORZA PALKI

Ryszard Zembaczyński, prezydent Opola



Słynne drogi powiatowe w technolo-
gii tzw. „cichych asfaltów”, budynek
starostwa ogrzewany w 100 proc.
pompami ciepła, inkubator dla or-

ganizacji pozarządowych, Ośrodek Opie-
kuńczo-Wychowawczy projektowany w tech-
nologii domu pasywnego – to tylko niektóre
przykłady dokonań samorządu powiatu bie-
ruńsko-lędzińskiego. Starosta Bernard Bed-
norz – jeden z tegorocznych laureatów Na-
grody im. Grzegorza Palki – słowami Gustawa
Morcinka określa powiat, którego jest go-
spodarzem, mianem „Ziemi z uśmiechu
Boga”. – Mój powiat to ziemia bogata w pod-
ziemne złoża, której piękno krajobrazu przy-
słaniają dymy, doświadczana przez los i na-
turę za sprawą powodzi w 1997 i 2010 roku.
To również ziemia życzliwych ludzi, peł-
nych wiary w lepsze jutro – uzasadnia jako sta-
rosta, a zarazem rodowity Ślązak.

W 1999 roku potencjał ludnościowy po-
wiatu wynosił 55 557 mieszkańców w pięciu
gminach, dziś mieszkańców jest 58 204.
Dynamika przyrostu w ciągu ostatnich 2 ka-
den-cji (2006–2012) daje powiatowi wskaź-
nik w kategorii bardzo dużych wzrostów
(3,9 proc.). Powód przyrostu mieszkańców
wyjaśnia kolejny wskaźnik – dochód nomi-
nalny ogółem na mieszkańca. W 2006 ro-
ku wynosił on 406,8 zł, a powiat zajmował
13. miejsce na 17 powiatów ziemskich w wo-
jewództwie. W ostatnich latach powiat moc-
no poprawił swoją pozycję – w 2010 roku było
to 10. miejsce, w 2011 – 8. W 2012 roku po-
wiat z trzykrotnie wyższymi dochodami niż
w 2006 roku (1119,9 zł) był liderem wśród po-
wiatów śląskich. Pozycję lidera powiat po-
twierdza też dochodami własnymi na jedne-
go mieszkańca, które wzrosły z 220,3 zł
w 2006 roku do 395,1 zł w 2012 roku.

Kolejnym atutem są niskie koszty admi-
nistracyjne. Pod tym względem powiat rów-
nież utrzymuje dobrą pozycję. W rankingu
wydatków majątkowych na przestrzeni 15 lat
istnienia powiat pobił wszelkie rekordy.
W 2006 roku wydatki majątkowe w infra-
strukturę wyniosły 74,1 zł/mieszkańca i była
to 10. pozycja wśród powiatów śląskich
przy średniej na poziomie 82,3 zł/mieszkań-
ca. W 2012 roku wskaźnik ten był już 7,09 raza
wyższy i wynosił 525,2 zł/mieszkańca, co daje
imponujący wynik, zważywszy że kolejny
powiat w rankingu majątkowo wydatkował
rocznie tylko 225,8 zł/mieszkańca. W 2012
roku w rankingu samorządowych inwestycji

w infrastrukturę techniczną „Wspólnoty” po-
wiat bieruńsko-lędziński zajął 9. pozycję w ka-
tegorii powiaty (jeszcze 3 lata temu zajmo-
wał 275. pozycję). Uwzględniając zadłużenie
budżetu (tylko 9,11 proc.), powiat bezapela-
cyjnie jest liderem wśród powiatów ziemskich.

Dzięki osobistemu zaangażowaniu sta-
rosty powiat uczestniczy w promocji działań
związanych z ochroną środowiska oraz sku-
tecznie wdraża kolejne autorskie programy in-
westycyjne wykorzystujące odnawialne źró-
dła energii. W efekcie wszystkie gminy powiatu
wdrożyły Gminne Programy Ograniczenia Ni-
skiej Emisji poprzez zastosowanie ekolo-
gicznych pieców opałowych w budynkach jed-
norodzinnych oraz baterii solarnych do pod-
grzewania wody. Starosta jest również auto-
rem kilku innych innowacyjnych rozwiązań
i przedsięwzięć inwestycyjnych bazujących na
OZE, m.in.: koncepcji budowy Powiatowe-
go Centrum Administracji i Kultury – siedziby
Starostwa Powiatowego w Bieruniu, oddanej

w 2010 roku jako budynek administracji pu-
blicznej ogrzewany i klimatyzowany wyłącz-
nie energią pozyskiwaną w oparciu o pom-
py ciepła z wymiennikiem pionowym; zre-
alizowanej w 2012 roku koncepcji budowy Bu-
dynku Powiatowego Zarządu Dróg w Bie-
runiu wraz z wojewódzkimi i powiatowymi
magazynami przeciwpowodziowymi z za-
stosowaniem do ogrzewania obiektu energii
pozyskiwanej w oparciu o powietrzne pom-
py ciepła oraz odzysk ciepła poprzez re-
kuperację (rozwiązanie zajęło 7. miejsce
w konkursie na Najlepszą Przestrzeń Pu-
bliczną Województwa Śląskiego w 2012
roku); aktualnie realizowanej koncepcji bu-
dowy Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej
wraz z mieszkaniami chronionymi „Lepszy
Start” w Lędzinach, opartej o innowacyjne
rozwiązania budynku pasywnego w zakresie
ogrzewania obiektu.

www.powiatbl.pl

Ziemia z uśmiechu Boga
Powiat bieruńsko-lędziński to najszybciej i najbardziej dynamicznie rozwijający się 
powiat ziemski już nie tylko w Śląskiem, ale i w całej Polsce. Świadczą o tym 
wszystkie ostatnie rankingi, jak i przyznane powiatowi nagrody i wyróżnienia

Dzięki osobistemu zaangażowaniu starosty powiat
uczestniczy w promocji działań związanych 
z ochroną środowiska oraz skutecznie wdraża 
kolejne autorskie programy inwestycyjne 
wykorzystujące odnawialne źródła energii

Bernard Bednorz, starosta bieruńsko-lędziński, podczas uroczystości wręczenia
Nagród im. Grzegorza Palki

NAGRODY IM. GRZEGORZA PALKI
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Wiele słów padło na temat imponującej
skuteczności samorządów w pozyskiwaniu
środków europejskich przeznaczonych na
lata 2007–2013. Czy równie dobrze przed-
stawiają się perspektywy wsparcia dostęp-
nego w kolejnym rozdaniu z programów unij-
nych?

– Samorządy pozostaną jednym z głów-
nych beneficjentów funduszy unijnych. Będą
korzystać pośrednio lub bezpośrednio ze
wszystkich programów. Więcej środków – po-
nad 110 mld zł przekazaliśmy do zarządza-
nia marszałkom województw, co oznacza, że
więcej decyzji zapadnie na poziomie samo-
rządowym. Poza tym gminy i powiaty będą
aktywniej uczestniczyć w tworzeniu polityki
rozwoju.

W jaki sposób będzie przejawiać się ta
większa aktywność?

– Już teraz widoczne są duże zmiany. Sa-
morządowcy uczestniczą w przygotowa-
niach wojewódzkich strategii rozwoju oraz
opracowują własne. Konsultują programy
operacyjne na nową perspektywę, tworzą też
partnerstwa, które pomogą im sięgnąć po fun-
dusze z nowego rozdania. Takiego podejścia
wymaga nowoczesna polityka rozwoju. Przy-
kładem większego zaangażowania samo-
rządów we wdrażanie funduszy mogą być tzw.
ZIT-y, czyli Zintegrowane Inwestycje Tery-
torialne. To nic innego jak nowy model
współpracy miast z otaczającymi je gmina-
mi, tzw. obszarami funkcjonalnymi, jak rów-
nież gmin między sobą. Chodzi o to, żeby sa-
morządy dogadywały się i wspólnie określa-
ły, co jest im potrzebne do rozwoju. To wyj-
ście poza sztywne granice administracyjne,
podkreślmy – potrzebne, bo przecież war-
szawski, gdański czy krakowski rynek pracy
nie jest odizolowaną wyspą. W tych miastach
pracują, studiują lub korzystają z opieki
zdrowotnej mieszkańcy Piaseczna, Pruszcza
Gdańskiego czy Myślenic. ZIT to także
większa odpowiedzialność władz lokalnych za
inwestowanie unijnych pieniędzy. Będą one
ściśle współpracować z marszałkami woje-
wództw, m.in. poprzez wybór projektów do
dofinansowania. Zmian będzie naprawdę
sporo, ale ja postrzegałbym je raczej w kate-
goriach ewolucji, a nie rewolucji.

Co w takim razie zmieni się w prioryte-
tach i zasadach przyznawania funduszy? Ja-

kie projekty mają największe szanse na za-
strzyk finansowy z Unii?

– Nowy budżet określamy w dużym
skrócie jako innowacyjno-przedsiębiorczo-
-środowiskowo-transportowy. Chodzi o inne
rozłożenie akcentów niż w latach 2007–
2013. Zdecydowanie więcej środków trafi na
badania naukowe, które mają znaleźć za-
stosowanie w biznesie. Na więcej mogą liczyć

też przedsiębiorcy. Wzrośnie rola zwrotnych
mechanizmów finansowych, zwłaszcza przy
prostych projektach inwestycyjnych przed-
siębiorców. Częściej stosowane będzie rów-
nież partnerstwo publiczno-prywatne.

W których programach samorządy mogą
liczyć na największe wsparcie?

– Największym źródłem funduszy będzie
dla nich Program Infrastruktura i Środowi-

114 Fakty

Nowe zasady, nowe szanse
Przed nami kolejne rozdanie środków europejskich z nowej perspektywy 
na lata 2014–2020, a wraz z nimi nowe szanse dla firm, samorządów, instytucji 
odpowiedzialnych za badania nad innowacjami. Jak zapewnia podsekretarz stanu 
w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Marceli Niezgoda, na wsparciu unijnym 
skorzysta przede wszystkim przeciętny obywatel
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sko oraz programy regionalne. Pod tym
względem nowa perspektywa będzie podob-
na do obecnej. W ramach Programu Infra-
struktura i Środowisko będzie dostępna pula
około 100 mld zł. Znaczną część tych pie-
niędzy samorządy spożytkują m.in. na trans-
port publiczny, energetykę i ochronę środo-
wiska. Nowością będą specjalne warunki
wsparcia dla tzw. miast subregionalnych,
np. byłych stolic województw, które boryka-
ją się z trudnościami gospodarczymi. Z ko-
lei programy regionalne połączą w sobie środ-
ki z Europejskiego Funduszu Społecznego,
czyli przeznaczone na kapitał ludzki, z Eu-
ropejskim Funduszem Rozwoju Regional-
nego, z którego dofinansowanie popłynie na
przedsięwzięcia typowo inwestycyjne. To no-
wość w stosunku do poprzedniej perspekty-
wy. Pieniądze te trafią m.in. na badania na-
ukowe, rozwój innowacji i nowych technologii,
ale także na e-administrację, rozwijanie kom-
petencji cyfrowych mieszkańców, nowe przed-
siębiorstwa, gospodarkę odpadami i wodno-
-ściekową czy drogi dojazdowe do autostrad
i dróg ekspresowych. Programy regionalne sfi-
nansują także kompleksową rewitalizację
polskich miast, która obejmie zarówno od-
nowę fizyczną, jak i obszar inwestycji w ka-
pitał ludzki, np. umożliwią mieszkańcom za-
łożenie własnej firmy albo zmianę kwalifika-
cji zawodowych.

A na co mogą liczyć w ramach innych
programów?

– Fundusze dla samorządów dostępne
będą też w Programie Polska Wschodnia.
Miasta tego makroregionu zainwestują m.in.
w transport publiczny czy systemy zarzą-
dzania ruchem. Ponadto samorządy mocniej
wesprą przedsiębiorców, pośrednio w Pro-
gramie Inteligentny Rozwój. Będą w nim wy-
stępować jako udziałowcy instytucji otocze-
nia biznesu, do których trafi spora część środ-
ków. Fundusze dla JST przewidziano także
w programie Wiedza, Edukacja, Rozwój, w ta-
kich obszarach jak zatrudnienie, edukacja czy
przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
Z kolei Polska Cyfrowa otwiera możliwości
w zakresie e-aktywizacji i e-integracji miesz-
kańców.

Czy samorządy są przygotowane do
skorzystania z tych pieniędzy?

– Są przygotowane. Coraz lepiej rozu-
mieją, na co będziemy stawiać w nowej per-
spektywie, a my im w tym pomagamy. We
wrześniu zakończył się nabór wniosków w
Programie Pomoc Techniczna na dofinan-
sowanie planowania współpracy w ramach
miejskich obszarów funkcjonalnych. Zainte-
resowanie było ogromne. Samorządowcy
złożyli 91 wniosków, a wnioskowana kwota
dotacji pięciokrotnie przekroczyła budżet
konkursu, czyli 30 mln zł. Była to już druga
edycja tego konkursu. Poprzedni nabór wnio-
sków zakończył się w lutym 2013 roku, a ci,
którzy otrzymali dotację, teraz realizują swo-
je projekty. Poza tym prasa cały czas informuje

o zawiązujących się partnerstwach samo-
rządów, które chcą sięgać po unijne fundu-
sze. To są właśnie przejawy nowego myśle-
nia o polityce rozwoju. Poza tym wszyscy wie-
le się nauczyliśmy podczas inwestowania pie-
niędzy z obecnej puli. Dorobiliśmy się kadry
naprawdę dobrych specjalistów, a to będzie
jeszcze długo procentować. Nie mam wąt-
pliwości, że wykorzystamy te 72,9 mld euro
co do eurocenta, a jednym z motorów suk-
cesu będą właśnie samorządy. To dla nas
ogromna szansa na dogonienie bogatszych
państw UE.

Co mogą zrobić samorządy żeby ją wy-
korzystać?

– Po prostu wdrażać dobre projekty, a to
już przecież potrafią. Poza tym będą współ-

pracować między sobą i z władzami woje-
wódzkimi, pamiętając przy tym, że współ-
działanie nie jest celem samym w sobie.
Chodzi o znalezienie tego, co może być
wspólną siłą danego obszaru, oraz o zdefi-
niowanie wspólnych problemów. Takiej dia-
gnozy samorządy wojewódzkie dokonywały
we współpracy z powiatami i gminami jesz-
cze podczas tworzenia swoich strategii roz-
woju.

A co z pieniędzmi na współfinansowa-
nie? Samorządy będą w stanie znaleźć od-
powiednie środki?

– Z naszego raportu, w którym szacuje-
my wysokość funduszy potrzebnych na
współfinansowanie projektów unijnych w la-
tach 2014–2020, wynika, że w przyszłej per-
spektywie część samorządów może mieć
trudności z absorpcją środków europejskich.
Wiąże się to z nowym sposobem liczenia za-
dłużenia samorządów. Z naszej inicjatywy Mi-
nisterstwo Finansów podjęło prace nad
zmianą zapisów ustawy o finansach pu-
blicznych tak, żeby wydatki na projekty unij-
ne nie były dla samorządów takim ciężarem.
Dobrą wiadomością jest także to, że na lata
2014–2020 wynegocjowaliśmy utrzymanie
stopy dofinansowania unijnego do realizo-
wanych projektów na poziomie 85 proc.
oraz kwalifikowalności VAT. Wciąż będzie on
refundowany.

Czego jeszcze samorządy muszą się na-
uczyć? Jakie błędy popełniają najczęściej
w zabieganiu o dotacje i w gospodarowaniu
zdobytymi środkami?

– Najczęściej popełniane błędy dotyczą
stosowania prawa zamówień publicznych
i finansowania środkami unijnymi wydatków
niepodlegających takiemu finansowaniu,
czyli niekwalifikowalnych. Chciałbym jed-
nak podkreślić, że naruszanie przez bene-
ficjentów przepisów lub procedur występuje
w bardzo niewielkiej skali, a w sytuacji,
w której dokonujemy tzw. korekty dofi-
nansowania ze względu na jakieś uchybie-
nia, uwolnione środki wracają do puli od-
powiednich programów i są kierowane na
inne inwestycje.

Kto zyska najwięcej w kolejnym rozda-
niu unijnym – miasta czy obszary wiejskie?

– Nie rozgraniczałbym tego w ten sposób.
Nie jest tak, że ktoś traci, a ktoś zyskuje. Nie-

dawno zakończyły się konsultacje społeczne
projektu Umowy Partnerstwa. Jest to jeden
z najważniejszych dokumentów dla funduszy
na lata 2014–2020, rodzaj kontraktu pomię-
dzy Polską a Komisją Europejską, w którym
pokazujemy, jak wykorzystamy przyznane
nam środki. Wskazaliśmy w nim obszary stra-
tegicznej interwencji, czyli te części naszego
kraju, które trzeba szczególnie wspierać. Są
tam zarówno miasta wojewódzkie z przyle-
głymi gminami, miasta mniejszej wielkości,
zwłaszcza te wymagające rewitalizacji, jak
i obszary wiejskie. Na te ostatnie trafią nie tyl-
ko pieniądze z polityki spójności, ale przede
wszystkim fundusze rolne, przeznaczone
tylko dla nich.

Czy wsparcie unijne w ramach kolejnej
perspektywy odczuje również przeciętny
Kowalski, czy przede wszystkim środowisko
przedsiębiorczości?

– Taki podział jest sztuczny. Po pierwsze
fundusze unijne nie są pieniędzmi tylko dla
firm, choć spora ich część trafi pośrednio lub
bezpośrednio do tej grupy. Dużo skorzysta-
ją na nich także samorządy, czyli instytucje
najbliższe mieszkańcom Polski. Dofinanso-
wanie wciąż będzie płynąć na drogi, kolej,
transport publiczny czy odnowę miast. Po
drugie, środki inwestowane w przedsiębior-
stwa wspierają też inwestycje w rynek pracy,
i to najbardziej efektywne, bo przyszłościo-
we. Zapewniam, że skorzysta na nich przede
wszystkim przeciętny Kowalski.

Rozmawiała Magdalena Szczygielska
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Wszyscy wiele się nauczyliśmy podczas 
inwestowania pieniędzy z obecnej puli. Dorobiliśmy
się kadry naprawdę dobrych specjalistów, a to
będzie jeszcze długo procentować. Nie mam 
wątpliwości, że wykorzystamy te 72,9 mld euro 
co do eurocenta, a jednym z motorów sukcesu
będą właśnie samorządy. To dla nas ogromna
szansa na dogonienie bogatszych państw UE



Toruń od kilku lat osiąga wysoką pozy-
cję w rankingu samorządów najlepiej wy-
korzystujących środki unijne. Jaką ma pan
receptę na sukces?

– Od kiedy Polska uzyskała możliwość
aplikowania o środki z Unii Europejskiej, To-
ruń plasuje się w tej dziedzinie w krajowej czo-
łówce. Mamy się czym pochwalić zarówno
w okresie przedakcesyjnym, jak i w poprzed-
niej oraz obecnej perspektywie finansowej. Do
tej pory gmina miasta Toruń podpisała łącz-
nie 155 umów o dofinansowanie projektów
konkursowych i kluczowych na łączną kwo-
tę ponad miliarda złotych – dokładnie
1 077 844 243,06 zł. Przykładowo w bieżącym
okresie programowania, do chwili obecnej, po-
zyskaliśmy dofinansowanie z funduszy eu-
ropejskich dla sześciu ważnych inwestycji o
charakterze drogowym.

Jakie inwestycje ostatnio zrealizowane
lub właśnie w trakcie realizacji mają, pana
zdaniem, największe znaczenie dla miasta?

– Największą i najbardziej znaczącą in-
westycją jest oczywiście budowa nowego
mostu drogowego przez Wisłę. W Toruniu po-
wstaje jedna z najdłuższych tras mostowych
w Polsce. Roboty prowadzone są na odcin-

ku 4 km. To jeden z największych placów bu-
dowy nie tylko w regionie, ale również w ca-
łym kraju. W mieście Kopernika jest to nie-
wątpliwie inwestycja stulecia. Nowa wiślana
przeprawa jest już prawie gotowa, oddamy ją

do użytku w grudniu 2013 roku. Docelowo
nowy most im. gen. Elżbiety Zawackiej ma
przejąć ruch z drogi krajowej nr 91, łączącej
Trójmiasto z południem Polski. Inwestycja
wiąże się również z budową trzypoziomowego
skrzyżowania i z pewnością usprawni za-
równo ruch lokalny, jak i krajowy. Kolejną bar-
dzo ważną dla miasta inwestycją drogową,
która pozwoli z nowego mostu przedostać się
na zachód Torunia w kierunku Bydgoszczy,
jest tzw. Trasa Średnicowa Północna. Jej
pierwszy odcinek właśnie powstaje. Inwestycja
postępuje w dobrym tempie, wiosną 2014
roku część trasy będzie już przejezdna.

Most to rzeczywiście inwestycja z roz-
machem. Pewnie trudno byłoby ją zrealizo-
wać bez wsparcia z zewnętrz?

– Budowa mostu w Toruniu to ogromna
i kosztowna inwestycja. Pochłonie ponad
700 mln zł. Finansowanie takiego przedsię-
wzięcia bez środków zewnętrznych byłoby dla
miasta bardzo trudne. Przeprawa jest współ-
finansowana przez Unię Europejską z Fun-
duszu Spójności w ramach Programu Ope-
racyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007–
2013 kwotą 327 mln zł. Pozostałe środki to
wkład własny gminy miasta Toruń, wspiera-
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Toruń przyjazny inwestorom
O wykorzystaniu środków unijnych, aktualnie realizowanych 
i planowanych inwestycjach oraz potencjale rozwojowym miasta 
rozmawiamy z Michałem Zaleskim, prezydentem Torunia
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ny 200-milionowym kredytem z Europejskiego
Banku Inwestycyjnego.

Wspomagając się środkami unijnymi,
Toruń dba również o dziedzictwo kulturowe,
o rozwój nauki i wiele innych dziedzin życia.
Jako jedyne miasto w Polsce przygotowali-
śmy partnerski projekt „Toruńska Starówka
– ochrona i konserwacja dziedzictwa kultu-
rowego UNESCO”, mający na celu popra-
wę stanu niezwykle cennej substancji zabyt-
kowej o znaczeniu europejskim.

Toruń to również miasto łączące hi-
storię z nowoczesnością. Dzięki adaptacji
XIX-wiecznych Młynów Toruńskich powsta-
nie interaktywne Centrum Nauki z funkcją edu-
kacyjną, inkubator technologiczny dla młodych
przedsiębiorców oraz baza noclegowa dla
dzieci i młodzieży, która stać ma się miejscem
spotkań różnych kultur i narodów.

Wydaje się, że Toruń znaczy coraz wię-
cej na mapie województwa i Polski. Dlaczego
pana zdaniem Toruń się rozwija? Co naj-
bardziej napędza rozwój miasta?

– O atrakcyjności i rozwoju każdego
miasta decyduje przede wszystkim jego pro-
inwestycyjny profil, a Toruń stawia na inwe-
stycje. Od kilku lat przeznaczamy na nie nie-
mal 40 proc. ogółu wydatków miasta. Naj-
więcej pieniędzy inwestujemy w rozwój sieci
dróg i transportu, w tym na budowę drugie-
go mostu. Sprawą priorytetową jest dla nas
drożność komunikacyjna Torunia: ta na po-
ziomie lokalnym, ale także w obrębie byd-
gosko-toruńskiego obszaru funkcjonalnego
i międzynarodowych połączeń autostrado-
wych. Od dwóch lat możemy dojechać już au-
tostradą A1 z Torunia do Gdańska, od przy-
szłego roku ruszymy nią na południe w kie-
runku Łodzi. W grudniu będziemy mieli
nowy most w Toruniu, a w tym samym cza-
sie będą trwać prace w ramach projektu BiT
City, związanego z usprawnieniem komuni-
kacyjnym między Toruniem a Bydgoszczą. Re-
alizujemy również duży projekt tramwajowy,
który zmieni jakość podróżowania po mie-
ście. Ponadto w 2011 roku rozpoczęliśmy bu-
dowę hali widowiskowo-sportowej dla sied-
miu tysięcy widzów, a także Centrum No-
woczesności i Toruńskiego Inkubatora Tech-
nologicznego, którego celem będzie wspól-
na promocja firm działających na jego tere-
nie. Trwa budowa sali koncertowej, która bę-
dzie centrum kulturalno-kongresowym całego
regionu, a – mam nadzieję – także północ-
nej Polski. Nowoczesne obiekty sportowe
przyciągają do Torunia organizatorów choć-
by mistrzostw świata w hokeju na lodzie czy
Światowych Igrzysk Polonijnych. W bieżą-
cym roku podpisaliśmy również porozu-
mienie o współpracy z Polskim Związkiem
Lekkiej Atletyki. Dzięki temu Toruń stanie się
areną zmagań lekkoatletów w najbliższych 20
latach. Najnowocześniejszy na świecie sta-
dion żużlowy, czyli Motoarena Toruń, znaj-
duje się właśnie u nas i to tu w 2010 roku po
raz pierwszy odbyły się najważniejsze roz-

grywki żużlowe na świecie – zawody z cyklu
Grand Prix. Aby w pełni wykorzystać walo-
ry stadionu, zapraszamy na koncerty świa-
towe gwiazdy muzyki, np. w 2010 roku To-
ruń gościł Jose Carrerasa, a rok później za-
grał u nas Rod Stewart.

Czy przedsiębiorcy chcący inwestować
w Toruniu mogą liczyć na pomoc samo-
rządu?

– Oczywiście. Toruń ułatwia prowadze-
nie działalności gospodarczej oraz zachęca
przedsiębiorców do inwestowania na danym
obszarze. Oferujemy pomoc publiczną w for-
mie zwolnienia od podatku od nieruchomo-
ści. Program skierowany jest do wszystkich
przedsiębiorców, którzy tworzą nowe miejsca
pracy. Długość zwolnienia wynosi dwa lub trzy
lata i uzależniona jest przede wszystkim od
wielkości przedsiębiorstw: np. wystarczy, że
mikroprzedsiębiorca utworzy co najmniej
dwa, a mały przedsiębiorca trzy nowe miej-
sca pracy. Program realizowany w ramach po-
mocy regionalnej skierowany jest także do

wszystkich przedsiębiorców realizujących
nową inwestycję lub tworzących nowe miej-
sca pracy w związku z tą inwestycją. Oprócz
zwolnienia podatkowego, które wynosi rok,
dwa lata lub nawet pięć lat, w Toruniu za-
pewniamy kompleksową obsługę inwestorów
na każdym etapie realizacji inwestycji, po-
cząwszy od wyboru lokalizacji aż do rozpo-
częcia działalności biznesowej. Zajmuje się
tym Biuro Obsługi Inwestora.

Warto inwestować w Toruniu?
– Zapraszam do inwestowania w Toru-

niu, bo jest to miejsce atrakcyjne do lokalizacji
nowych inwestycji. Dla inwestorów przygo-
towaliśmy w Toruniu uzbrojone tereny in-
westycyjne. 23 ha terenu na toruńskim osie-
dlu JAR zostały objęte patronatem Pomor-
skiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Chce-
my tam przyciągnąć inwestorów, którzy za-
kładając małe i średnie firmy, stworzą nowe
miejsca pracy dla torunian. Obecnie jesteśmy
w trakcie przygotowywania kolejnego, duże-
go terenu pod inwestycje, w atrakcyjnej lo-
kalizacji, bo w bliskim sąsiedztwie autostra-
dy A1. Z racji swoich walorów Toruń jest
otwarty na przedsięwzięcia związane z sek-
torem usług, kulturą, turystyką, a zwłaszcza
z branżą hotelarską oraz przemysłem o wy-
sokich technologiach, nieuciążliwych dla
środowiska naturalnego. W granicach mia-
sta znajduje się wiele obszarów, na których
można prowadzić działalność produkcyjną,
logistyczną i usługową.

Rozmawiał Tomasz Rekowski

www.torun.pl
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O atrakcyjności i rozwoju każdego miasta 
decyduje przede wszystkim jego proinwestycyjny
profil, a Toruń stawia na inwestycje. 
Od kilku lat przeznaczamy na nie niemal 40 proc.
ogółu wydatków miasta

Trasa Średnicowa

Węzeł mostowy Fot. MAŁGORZATA LITWIN (2)



Co leży u podstaw skuteczności w po-
zyskiwaniu unijnego wsparcia?

– Podstawą skuteczności są pomysły
ukierunkowane na realizację wizji rozwoju
gminy oraz poprawę warunków życia i pra-
cy jej mieszkańców. Projekty mające akcep-
tację lokalnej społeczności mają największe
szanse na uzyskanie dofinansowania. Waż-
na rola przypada także radnym Rady Miej-
skiej, którzy realizując wizję rozwoju gminy,
decydują o umieszczeniu zadań w jej budżecie.
Istotna jest również współpraca z instytucjami

zarządzającymi i wdrażającymi, m.in. z Urzę-
dem Marszałkowskim i Wojewódzkim. Po-
nadto niezbędne jest posiadanie wykwalifi-
kowanego zespołu pracowników, zajmujących
się przygotowywaniem wniosków projekto-
wych oraz prawidłowym rozliczeniem zre-
alizowanych zadań. Połączenie tych ele-
mentów dało konkretne efekty i pozwoliło nam
na zrealizowanie wielu projektów.

Które z tych projektów były kluczowe dla
rozwoju?

– Jednym z najważniejszych zadań była
budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpa-
dów w Różannej, najnowocześniejszego tego
typu obiektu w województwie łódzkim. Po-
nadto zmodernizowana została oczyszczal-
nia ścieków i ujęcie wody oraz wybudowano
kanalizację w aglomeracji Opoczno i w zlew-
ni Libiszów. Z udziałem środków UE zrewi-
talizowaliśmy zabytkowe centrum miasta, do-
posażyliśmy jednostki OSP w ramach budowy
Zintegrowanego Systemu Bezpieczeństwa
Gminy Opoczno, wybudowaliśmy m.in.
Dom Ludowy w Kraśnicy i salę gimnastycz-

ną przy Szkole Podstawowej w Biesowi-
cach. Także przy szkołach powstały place za-
baw, ogródki dydaktyczne oraz pracownie
ekologiczne. Bezpośredni wpływ na poprawę
warunków życia opocznian ma wybudowa-
na północo-zachodnia obwodnica Opoczna,
zmniejszająca natężenie ruchu drogowego
w centrum miasta.

Na ile skuteczność w walce o dotacje
z UE wpływa nie tylko na jakość życia, lecz
na wizerunek gminy? 

– Za inwestycje realizowane przy udzia-
le środków unijnych w zakresie ochrony śro-
dowiska naturalnego gmina Opoczno otrzy-
mała tytułu „Eko-Lidera Województwa Łódz-
kiego”. Dzięki uzyskanemu wsparciu upo-
rządkowaliśmy wiele obszarów zarówno w sa-
mym Opocznie, jak i na terenach wiejskich,
budując obraz nowoczesnej, bezpiecznej i eko-
logicznej gminy w centrum kraju.

Rozmawiała Magdalena Szczygielska

www.opoczno.pl

Nowocześnie i bezpiecznie
Rozmowa z Janem Wieruszewskim, burmistrzem gminy Opoczno

Dzięki pozyskanym środkom fi-
nansowym w gminie Końskowo-
la udało się zrealizować szereg za-
dań. Powstały nowe drogi, infra-

struktura turystyczna, wyremontowano obiek-
ty służące lokalnej społeczności, odnawiane
są centra miejscowości, kontynuowane są
działania inwestycyjne w zakresie gospo-
darki wodno-ściekowej.

Do najważniejszych zrealizowanych i za-
kończonych w 2012 roku przedsięwzięć na-
leżą: zagospodarowanie przestrzeni publicz-
nej w Końskowoli, budowa kompleksu boisk
sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012”,
urządzenie placu zabaw w miejscowo-
ści Młynki, budowa sieci wodociągowej
w miejscowościach: Las Stocki, Sielce, Pul-
ki i Chrząchówek, a także rozbudowa sys-
temu zaopatrzenia w wodę oraz odprowa-
dzania ścieków w gminie Końskowola. Po-
nadto, aktualnie na ukończeniu są prace

związane z remontem nawierzchni drogi
gminnej w miejscowości Nowy Pożóg oraz
przy uporządkowaniu centrum miejscowo-

ści Końskowola, Stary Pożóg i Chrząchów,
w ramach których powstaną m.in. parkingi
i chodniki, siłownia terenowa oraz plac za-
baw.

Pozyskane przez gminę środki finanso-
we na realizację wyżej wymienionych działań,
pochodziły głównie z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 oraz
z budżetu państwa.

Władze gminy Końskowola nie zamierzają
spowalniać tempa rozwoju. – W najbliższym
czasie planujemy zrewitalizować zabytkowy
Ratusz w Końskowoli oraz przywrócić rynkowi
znaczenie centrum miejscowości, utworzyć te-
reny inwestycyjne, zbudować zalew na rzece
Kurówka oraz podjąć prace w zakresie wy-
korzystania wód geotermalnych do celów
leczniczych czy grzewczych – mówi Stanisław
Gołębiowski, wójt Końskowoli.

www.konskowola.info.pl

Gmina stawia na rozwój
Działania inwestycyjne podejmowane przez władze gminy Końskowola są wynikiem
realizacji celów jakie zostały wyznaczone w dokumentach strategicznych: Planie Rozwoju
Lokalnego oraz Strategii Rozwoju Gminy wraz z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym

Bulwar spacerowy nad stawami
w Starej Wsi
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Jak ważne wsparcie dla budżetu gminy
stanowią środki unijne i jak ocenia pan sku-
teczność samorządowego zespołu w pozy-
skiwaniu dotacji?

– Udział środków unijnych w dochodach
budżetowych jest miarą aktywności władz
gminy w pozyskiwaniu tego typu dofinanso-
wania. Doskonałym potwierdzeniem sku-
teczności działań gminy Chodzież w tym za-
kresie jest zajęcie 10. miejsca wśród gmin
wiejskich z województwa wielkopolskiego
w Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej”,
którego ogłoszenie miało miejsce w bieżącym
roku.

Nasza kadra jest dobrze przygotowana do
prawidłowego opracowywania wniosków
aplikacyjnych wraz z całą dokumentacją.
Mimo iż nie mamy powołanych odrębnych,
wyspecjalizowanych w pozyskiwaniu dotacji
komórek, jak to ma miejsce w dużych mia-
stach, to jesteśmy równie skuteczni. Wiado-
mo, że często pojawiają się obawy o to, czy
złożony wniosek zostanie rozpatrzony po-
zytywnie, ale zdolność absorpcyjna gminy
uzależniona jest od wielu różnych czynników
zewnętrznych, nie tylko od jej przygotowania
merytorycznego.

Które projekty zrealizowane z wyko-
rzystaniem środków europejskich uważa
pan za najistotniejsze ze względu na plany
rozwojowe gminy i bieżące potrzeby miesz-
kańców?

– W ostatnich latach gmina Chodzież
zrealizowała kilka projektów ze środków
Unii Europejskiej w ramach Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich na lata 2007–
2013. Wśród tych projektów na pierwszy plan
wysuwa się zadanie inwestycyjne pod nazwą
„Budowa Wiejskiego Klubu Kultury” w Stró-
żowie oraz drugie o tej samej nazwie w so-

łectwie Milcz. Zaś w roku bieżącym, dzięki po-
zytywnie zaopiniowanym i rozpatrzonym
wnioskom, jesteśmy w trakcie realizacji ko-
lejnego przedsięwzięcia z udziałem środ-
ków z PROW związanego z modernizacją
Świetlicy Wiejskiej w Strzelcach. Bardzo
duże znaczenie w naszej gminie odgrywa tak-
że możliwość ubiegania się o środki w ramach
Narodowego Programu Przebudowy Dróg
Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Do-
stępność – Rozwój. W ramach tego dofi-
nansowania powstała droga w Podaninie,
a kolejna powstaje w Milczu. Należy zatem
zauważyć, iż gmina Chodzież, mimo pro-
wadzenia szeregu działań oszczędnościowych
zmierzających do redukcji zadłużenia, rów-
nolegle prowadzi politykę proinwestycyjną,
aktywnie ubiegając się o fundusze zewnętrze,
bez których realizacja wielu zadań nie była-
by możliwa.

Co oprócz skuteczności w zdobywaniu
dotacji składa się na efektywne zarządzenie
budżetem gminy i racjonalne planowanie wy-
datków inwestycyjnych?

– Jednym z elementów skutecznego za-
rządzania jest właściwe opracowanie budżetu.
W przypadku publicznych procesów finan-
sowych chodzi przede wszystkim o umożli-
wienie obywatelom wywierania realnego
wpływu na kierunki alokacji środków, czyli na
wybór celów, na które przeznacza się finan-
sowe środki samorządowe. Dlatego też bar-
dzo ważnym elementem przy tworzeniu bu-
dżetu jest wsłuchiwanie się w głosy miesz-
kańców.

Jednocześnie chciałbym zaznaczyć, iż
działalność inwestycyjna jest procesem
bardzo skomplikowanym, wymagającym
uwzględnienia wielu czynników natury praw-
nej, technicznej i ekonomicznej, stąd przy-

stępując do tworzenia listy potencjalnych pro-
jektów inwestycyjnych, rozpoczynamy od
określenia niezbędności realizacji poszcze-
gólnych inwestycji. Dlatego też bardzo duże
znaczenie w tworzeniu budżetu ma przygo-
towanie się do procesu inwestycyjnego i wy-
konanie analiz techniczno-ekonomiczno-
-finansowych.

Mimo dobrych wyników finansowych
i postępów, jakie dokonały się w gminie przy
wsparciu UE, wciąż pojawiają się nowe po-
trzeby. Na jakie projekty będą państwo
priorytetowo ubiegać się o dofinansowanie
w nowej perspektywie finansowej?

– Liczyłem, że będą środki na infra-
strukturę drogową i oświetleniową. Jednak
z informacji jakie pojawiają się we wszelkich
publikacjach wynika, iż gminy będą mogły li-
czyć tylko na dofinansowanie zadań reali-
zowanych w obszarze badań naukowych i ich
komercjalizacji, rozwoju przedsiębiorczości,
kluczowych połączeń drogowych tj. autostrad,
dróg ekspresowych itd. W przypadku naszej
gminy słabo rozwinięta infrastruktura tech-
niczna na wsi jest jedną z najważniejszych ba-
rier rozwoju obszarów wiejskich. Na pewno
będziemy starali się podjąć działania w tym
kierunku. Możliwość inwestowania na tych
obszarach będzie miała bowiem znaczący
wpływ na podniesienie jakości życia naszych
mieszkańców. Nie tracę jednak nadziei, iż
w nowej perspektywie finansowej pojawią się
również możliwości inwestowania w te ob-
szary, które zmienią jakość życia i obraz na-
szych miejscowości, a także przyczynią się do
zmniejszenia bezrobocia.

Rozmawiał Piotr Danilczuk

www.gminachodziez.pl

Z nadzieją w przyszłość
Rozmowa ze Zbigniewem Salwą, wójtem gminy Chodzież

Boisko „Orlik” w miejscowości Zacharzyn

POLSKA SAMORZĄDOWA
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Według danych Ministerstwa Roz-
woju Regionalnego na dzień
31 grudnia 2012 roku samo-
rządy wywalczyły 71,3 mld zł

dofinansowania w ramach polityki spójności
na lata 2007–2013, przy zawartych umowach
o łącznej wartości 112,54 mld zł – najwięcej
ze wszystkich beneficjentów korzystających z
dotacji europejskich (dla porównania przed-
siębiorstwa otrzymały 69,31 mld zł przy
umowach o łącznej wartości 170,56 mld zł,
a organy władzy i administracji rządowej
58,93 mld zł przy umowach wartych 90,62
mld zł). Owe 71, 3 mld zł dotacji, które wspar-
ły inwestycje realizowane przez gminy, powiaty
i województwa, stanowiły 30 proc. wszystkich
pieniędzy z Brukseli dostępnych w ramach
funduszy przeznaczonych na lata 2007–
2013.

Tak dobry wynik pokazuje, że władze lo-
kalne i regionalne dobrze opanowały sztukę
pozyskiwania dostępnego wsparcia i coraz le-
piej zarządzają budżetem zasilonym przez
dotacje z puli UE. Dofinansowanie pozy-
skane z UE przez samorządy jest przezna-
czane głównie na przedsięwzięcia transpor-
towe, m.in. budowę i modernizację dróg
gminnych i powiatowych, zakup taboru,
budowę ścieżek rowerowych. Ważnym ob-
szarem inwestycji realizowanych dzięki fun-
duszom europejskim jest gospodarka wod-
no-ściekowa, a w jej obrębie projekty doty-
czące budowy sieci wodociągowych i sani-
tarnych. Środki z Unii pozwalają też na uzy-
skanie szerszego dostępu do Internetu,
uzbrojenie terenów pod inwestycje, a także
poprawę stanu infrastruktury i jakości usług
w takich obszarach jak ochrona zdrowia, edu-
kacja, kultura. 

Do końca czerwca 2013 roku wybudo-
wano prawie 500 km dróg gminnych, po-
wiatowych i wojewódzkich, a przebudowa-
no 5889 km, wybudowano bądź przebudo-
wano 94 km linii kolejowych, wybudowano
i oznakowano 638 km ścieżek rowerowych,
zmodernizowano bądź wybudowano ponad
5000 km sieci kanalizacji sanitarnej, przy-
gotowano 3660 ha terenów uzbrojonych pod
inwestycje, udostępniono 1905 publicznych
punktów dostępu do Internetu. – Dane te do-
brze rokują na przyszłość i przekonały nas do

podjęcia decyzji o dalszej decentralizacji
systemu wdrażania funduszy unijnych. W la-
tach 2014–2020 regiony będą zarządzały
większą niż obecnie pulą europejskich pie-
niędzy. I co za tym idzie, będą w większej mie-
rze odpowiedzialne za realizację unijnych
i krajowych strategii rozwojowych – mówi wi-
ceminister MRR Paweł Orłowski.

Jako główny odbiorca pomocy unijnej na
lata 2007–2013 samorządy dowiodły, że
szybko się uczą i potrafią wykorzystywać do-
stępne instrumenty wsparcia, a dzięki nim
również szanse na rozwój społeczności lo-
kalnych i regionów. – Wyraźnie widać, że sa-
morządy są najbardziej aktywnymi benefi-
cjentami funduszy unijnych. Dzięki tej ak-
tywności zmienia się Polska, gminna i po-
wiatowa – mówi Jerzy Kwieciński, ekspert Bu-
siness Centre Club, były wiceminister rozwoju
regionalnego i dodaje: – Wójtowie, burmi-
strzowie, prezydenci zachowują się trochę jak
przedsiębiorcy. Następuje ogólna profesjo-
nalizacja lokalnej administracji, którą wy-
muszają m.in. pieniądze unijne. Dbając o swój
teren, samorządowcy inwestują pieniądze
z lokalnych budżetów i zdobywają środki z ze-
wnątrz, głównie unijne. Chcą zapewnić jak
najwyższy poziom życia w swojej gminie,
w tym poziom usług publicznych. Dbają rów-
nież o rozwój gospodarki. Ci, którzy robią to
najlepiej, zostają liderami rankingu obejmu-
jącego wykorzystanie funduszy UE.

Poziom samorządowej aktywności w ob-
szarze pozyskiwania środków unijnych ilu-
struje ranking „Europejski Samorząd 2013”,
jaki po raz kolejny opracował zespół „Rzecz-
pospolitej” w ramach corocznego ogólno-
polskiego Rankingu Samorządów. W kate-
gorii gmin wielskich zwyciężył Mielnik, wy-
przedzając Wisznice i Solec Zdrój, w grupie
gmin miejskich i miejsko-wielskich najlepszy
wynik drugi raz z rzędu uzyskał Uniejów, zaj-
mując miejsce w pierwszej trójce wraz z gmi-
nami Karpacz i Czechowice-Dziedzice, zaś
w kategorii miast na prawach powiatu naj-
lepszy w zdobywaniu dotacji okazał się
Gdańsk, podczas gdy 2. miejsce zajęło Kro-
sno, a 3. – Rzeszów. Równie imponująco wy-
padają władze regionalne. – Województwa
dobrze radzą sobie z wykorzystywaniem
Funduszy Europejskich. Dlatego w kolejnym
budżecie 2014-2020 będą zarządzały więk-
szą niż obecnie pulą funduszy. W gestii re-
gionów będzie prawie 60 proc. dostępnych
dla Polski środków – powiedziała minister
rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska
podczas gali podsumowującej tegoroczną
edycję.

Uroczystość z udziałem prof. Jerzego
Buzka i redaktora naczelnego „Rzeczpo-
spolitej” Bogusława Chraboty poprzedziła de-
bata na temat rozwoju samorządów poprzez
współpracę. To obecny i pożądany stan
współdziałania był wiodącym tematem
spotkania. Uczestnicy dyskutowali też o roz-
woju jednostek samorządu terytorialnego
w świetle zmian legislacyjnych, które mogą po-
zytywnie wpłynąć na współpracę i postępy w
realizacji wspólnych projektów, a także roli
współpracy w nowym okresie programowa-
nia Unii Europejskiej. – Nowa pula funduszy
europejskich ma być impulsem, bodźcem do
tego, by po 2020 roku samorządy współpra-
cowały ze sobą niezależnie od środków unij-
nych. Ważne jest też to, że współpraca ta ma
przekraczać ich granice administracyjne
– podkreślał wiceszef resortu Paweł Orłow-
ski. Do większego zaangażowania i współ-
pracy samorządów oraz społeczności lokal-
nych mają zachęcać w kolejnej perspektywie
finansowej nowe instrumenty: Zintegrowane
Inwestycje Terytorialne oraz Rozwój Kiero-
wany Przez Społeczność Lokalną. �
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Aktywni dostaną więcej
W pozyskiwaniu dotacji unijnych w ramach programów strukturalnych na lata 
2007–2013 samorządy wypadły nad wyraz dobrze. To one wykazały się największą
przedsiębiorczością spośród wszystkich beneficjentów, a najbardziej efektywne 
JST znalazły się w czołówce kolejnej edycji rankingu „Europejski samorząd” 
– zestawienia samorządów w świetle ich starań o środki z puli UE
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Jakie sfery życia publicznego w Gdań-
sku zyskały najwięcej dzięki dotacjom unij-
nym i jakie zmiany w obrazie miasta są naj-
bardziej odczuwane i doceniane przez miesz-
kańców?

– Jest ich bardzo wiele, dlatego bardzo
trudno wybrać te sfery życia publicznego, któ-
re zyskały najwięcej. To trochę tak, jakby pani
zapytała, czy bardziej mi smakuje czekolada
czy kotlet schabowy. Jednak spróbuję odpo-
wiedzieć. Najważniejsze dziedziny, które zy-
skały dzięki środkom unijnym, to na pewno
komunikacja miejska – zarówno dzięki wy-
mianie taboru, jak i nowym połączeniom, bez-
pieczeństwo, na które składają się zabezpie-
czenia przeciwpowodziowe i zintegrowany
system zarządzania ruchem, poprawa jako-
ści poruszania się za sprawą przebudowy i bu-
dowy dróg, turystyka, a więc rozbudowa lot-
niska, rekreacja, czyli konsekwentna rozbu-
dowa dróg rowerowych i placów zabaw dla
dzieci, edukacja – dzięki nowym szkołom,
przedszkolom oraz boiskom przyszkolnym,
kultura, ponieważ właśnie trwa budowa sie-
dziby Europejskiego Centrum Solidarności
i Teatru Szekspirowskiego, a także poprawa
jakości życia – na przykład poprzez rewitali-
zację zaniedbanych dzielnic miasta. Właści-

wie można śmiało powiedzieć, że nie ma
w naszym mieście takiej sfery życia, w której
dotacje unijne nie odegrały zasadniczej roli.

Jakie projekty zrealizowane z wyko-
rzystaniem środków europejskich są klu-
czowe z punktu widzenia celów strategicz-
nych miasta i pańskiej wizji rozwoju Gdań-
ska?

– Znowu jestem w kropce, bo jest ich tak
wiele, że trudno wybrać te najbardziej klu-
czowe, zważywszy że naszym zasadniczym
celem jest poprawa warunków życia miesz-
kańców i wszystkie nasze działania temu słu-
żą. Znowu spróbuję ograniczyć się do tych
faktycznie najistotniejszych. To przede wszyst-
kim rozwój infrastruktury transportowej
Gdańska – tutaj szczególny nacisk położyli-
śmy na poprawę dostępności zrównoważo-
nej obsługi transportowej dla mieszkańców
miasta. W ostatnich latach w Gdańsku re-
alizowane są duże inwestycje drogowe, ko-
munikacyjne, a także dotyczące transportu lot-
niczego i morskiego. To czas, w którym koń-
czą się realizacje szeregu inwestycji drogowych
o istotnym znaczeniu nie tylko dla miasta, ale
i dla całego regionu, przede wszystkim Ob-
wodnicy Południowej, Trasy Sucharskiego
z tunelem pod Martwą Wisłą, Trasy W-Z oraz

al. Havla. Te inwestycje zmieniają oblicze
Gdańska i przenoszą ruch wielkich ciężaró-
wek poza centrum. Tym samym powodu-
ją, że miasto staje się bardziej przejezdne,
a w efekcie bardziej przyjazne. Warto wskazać
też zintegrowany system zarządzania ruchem
TRISTAR, modernizację wejścia do portu we-
wnętrznego w Gdańsku, Gdański Projekt Ko-
munikacji Miejskiej, Pomorską Kolej Metro-
politalną, rozwój komunikacji rowerowej ca-
łej aglomeracji trójmiejskiej, ochronę wód
Zatoki Gdańskiej i rozwój turystyki wodnej, re-
witalizację gdańskich dzielnic – na początek
Dolnego Wrzeszcza, Dolnego Miasta, Nowego
Portu i Letnicy. Nie można też pominąć in-
westycji kulturalnych i edukacyjnych oraz
programów wodno-kanalizacyjnych.

Z jakim rezultatem gdański samorząd
wywiązał się w pana ocenie z zadań zwią-
zanych z pozyskiwaniem wsparcia na pla-
nowane inwestycje?

– Bez fałszywej skromności – ze znako-
mitym rezultatem. Pozyskaliśmy naprawdę
wielkie pieniądze – w 2010 roku 12 497 065,59
zł, w 2012 roku 117 630 735,91 zł, w zeszłym
roku 873 787 429,87 zł, a w tym roku pla-
nujemy 697 902 857,45 zł. Co więcej, nie tyl-
ko je pozyskaliśmy, lecz także potrafiliśmy sen-
sownie nimi gospodarować.

Jakie nadzieje wiąże pan z kolejnym roz-
daniem środków w ramach programów
unijnych na lata 2014–2020 i o jaką wiedzę
bogatszy jest dziś gdański samorząd po do-
świadczeniach w staraniach o dotacje w mi-
nionych latach?

– Nie ukrywam, że nadzieje mamy wiel-
kie. W tej chwili pracujemy nad wieloma pro-
jektami, na które mamy nadzieję uzyskać unij-
ne wparcie. Wartość tych projektów to oko-
ło 5 mld zł. Nie jest to mało i wiem, że nie ma
mowy, byśmy tyle dostali, ale będziemy się sta-
rali o jak największe kwoty, bo i potrzeby są
u nas wielkie. Tym bardziej że to już ostatnia
szansa na ten rodzaj pomocy. A doświad-
czenia, które zdobyliśmy przy okazji mijają-
cego okresu? To przede wszystkim wiedza,
że najważniejsza przy realizacji inwestycji
– oczywiście oprócz pieniędzy – jest umie-
jętność współpracy z wykonawcami.

Rozmawiała Magdalena Szczygielska

www.gdansk.pl

Wielkie rezultaty i nadzieje
Nie ma w naszym mieście takiej sfery życia, w której dotacje unijne nie odegrały 
zasadniczej roli – mówi prezydent Gdańska Paweł Adamowicz i zapewnia, że gdański
samorząd zrobi wszystko, aby jak najlepiej wykorzystać dotychczasowe doświadczenia,
zabiegając o wsparcie dla planowanych inwestycji z nowej puli środków europejskich

POLSKA SAMORZĄDOWA
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Jak scharakteryzowałby pan specyfikę
zarządzanego obszaru?

– Gmina Bytnica zajmuje południowo-
wschodnią części kompleksu Puszczy Rze-
pińskiej, uważanej za jeden z najpiękniejszych
zakątków ziemi lubuskiej. Teren gminy obej-
muje 209 km kw., zaś liczba mieszkańców nie
przekracza 2700 osób, co – przy zaludnieniu
wynoszącym niespełna 13 osób na km kw.
– daje jeden z najmniejszych wyników w Pol-
sce. Krajobraz gminy pozostaje nieskażony
działalnością przemysłową, lesistość utrzy-
muje się na poziomie 79 proc., a do tego nie
ma u nas dróg szybkiego ruchu, autostrad
i dróg wojewódzkich. Znajdują się tu natomiast
rozległe obszary chronione, w tym tereny
Natura 2000, parki krajobrazowe, obszary
chronionego krajobrazu. Gleby, w większości
należące do klasy V i VI, bardziej nadają się na
zalesienie niż na produkcję rolną. Efektem są
szybko postępujące zmiany w strukturze go-
spodarstw. Z pracy w rolnictwie utrzymuje się
już tylko kilku rolników, dla pozostałych zie-
mia jest tylko dodatkiem do rent i emerytur.

Jak radzi sobie samorząd tak zalesionej
gminy, przy braku przemysłu i marginalnym
udziale rolnictwa?

– Dochody budżetu nie są imponujące,
a potrzeby mamy ogromne. Aby jak najlepiej
gospodarować finansami, potrzebna jest
optymalna organizacja struktur gminy. To
samo dotyczy zadań inwestycyjnych. Część
środków zaspokaja potrzeby kulturalne i spo-
łeczne mieszkańców, ale spore nakłady są in-
westowane w ochronę środowiska i poprawę
jakości wody oraz ścieków. Przy tak ogrom-
nych odległościach efektywność tych inwe-
stycji jest niewspółmiernie niższa niż na te-
renach zurbanizowanych. Mimo to mamy się
czym pochwalić. Około 85 proc. mieszkań-
ców gminy korzysta z wodociągów. Zbliża-
my się też do momentu, kiedy 70 proc. go-
spodarstw domowych będzie podłączonych
do sieci kanalizacyjnej. Kolejne zadanie in-
westycyjne dofinansowane na podstawie
umowy z marszałkiem województwa lubu-

skiego dotyczy modernizacji oczyszczalni
ścieków. Ponadto prawie 100 proc. miesz-
kańców ma dostęp do Internetu poprzez świa-
tłowodową sieć telekomunikacyjną.

Jakie problemy są najbardziej odczu-
walne jako ograniczenie planów rozwojo-
wych gminy?

– Przede wszystkim uszczuplanie do-
chodów gmin z tytułu podatków od nieru-
chomości na skutek zmian w Ewidencji
Gruntów i Budynków dokonywanych na
wniosek nadleśnictw. Lasy Państwowe na te-
renie gminy zawiadują obszarem przekra-
czającym 80 proc. jej powierzchni. Od 2004
roku praktycznie nie odprowadzają z tego ob-
szaru podatku od nieruchomości. Problem
powstał w wyniku działań podjętych przez ad-
ministrację Lasów Państwowych po wejściu
w życie ustawy z dn. 30 października 2002
roku o podatkach i opłatach lokalnych. Pod-
stawowym kryterium rozstrzygającym o spo-
sobie opodatkowania gruntów są dane wy-
nikające z ewidencji gruntów i budynków. Jed-
nostki Lasów Państwowych zaczęły wprowa-
dzać do Ewidencji informację, iż posiadane
przez nie nieruchomości stanowią las. Jaka jest
skala zjawiska? Na koniec 2002 roku na tere-
nie gminy nadleśnictwa wykazywały 1371 ha
gruntów oznakowanych w EGiB jako drogi,
po 2010 roku wykazują już tylko 3,27 ha.
W ocenie samorządów to szkodliwa i zbyt da-
leko idąca praktyka, stąd oczekujemy zmian
legislacyjnych, aby wszystkie podmioty były
równe wobec prawa. Innym ważnym pro-
blemem jest stan dróg lokalnych, które nie są
przystosowane do eksploatacji przez ciężki
sprzęt używany do transportu drzewa. Kie-
rowcy wybierają najkrótsze i najwygodniejsze
drogi, co skutkuje „rozjeżdżaniem” miej-
scowości, a środków na remonty dróg lokal-
nych z tego tytułu gminy nie otrzymują.
Wreszcie sprawa ochrony środowiska. Wciąż
tworzy się nowe obszary chronione, a ich
ochronę powierza się gminie. Samodzielnie

nie jesteśmy w stanie poradzić sobie z taki-
mi wyzwaniami, jak powstrzymanie eutrofi-
zacji jezior czy ochrona wód głębinowych.
Oczekujemy rozwiązań systemowych, które
wraz z wyznaczeniem obszaru chronionego,
będą przewidywać środki na jego realną
ochronę, a zarazem zrekompensują brak
możliwości pozyskiwania przez gminę do-
chodów z inwestycji.

Czego dotyczą plany samorządu z my-
ślą o przyszłości?

– Nasze plany koncentrują się wokół dzia-
łań, które spowodują, że turystyka – zaraz po
leśnictwie – będzie główną gałęzią gospodarki
gminy Bytnica, a przy tym działalność ta bę-
dzie w zgodzie z szeroko rozumianą ochro-
ną środowiska. Przykładem są ulgi podatkowe
dla przedsiębiorców zatrudniających no-
wych pracowników w tej branży oraz ścisła
współpraca z nadleśnictwami. 

Obecnie, po wielu latach prób, udało
nam się zrealizować wspólnie z Lasami
Państwowymi inwestycję, której przedmio-
tem była budowa drogi gminnej Bytnica–
Radnica. Nadleśnictwo Bytnica zrealizo-
wało podbudowę drogi na odcinku około
3 km, a gmina Bytnica wybudowała chodniki
i położyła nawierzchnię bitumiczną. Ta
współpraca jest ewenementem w skali kraju. 

Nie jesteśmy bogatą gminą i wiem, że
z funduszy gminnych dróg nie wybudujemy,
a ponieważ regionalne programy operacyj-
ne nie przewidują dofinansowania do re-
montów czy przebudowy dróg powiato-
wych i gminnych, życzyłbym sobie właśnie
większego dofinansowania w tym zakresie.
Wtedy liczniej przybywaliby do nas turyści,
młodzież miałaby lepszy dostęp do szkół,
a mieszkańcy do pracy, urzędów, lekarzy.
Z całą resztą doskonale sami sobie damy
radę.

Rozmawiał Piotr Nowacki

www.bytnica.pl
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Efekty wbrew trudnościom
Rozmowa z Leszkiem Olgrzymkiem, wójtem gminy Bytnica

POLSKA SAMORZĄDOWA

Bytnica z lotu ptaka





Zimą można tu czynnie odpoczywać
na narciarskich trasach biegowych
w sąsiedztwie Parku Zdrojowego
i na sztucznie naśnieżanych stokach

Pięknej Góry z dwoma kilometrami tras
zjazdowych, kawiarnią obrotową na jej szczy-
cie, koleją linowo-krzesełkową, wyciągami or-
czykowymi, torem saneczkowym, parkiem li-
nowym i kręgielnią. Latem na turystów rów-
nież czeka wiele atrakcji – można obejrzeć żu-
bry w Puszczy Boreckiej, prawdziwą pirami-
dę w pobliskiej Rapie, najwyższe mosty w Pol-
sce w Stańczykach, bezkrwawe safari z ty-
siącami dzikich zwierząt w Zatykach, piękną
Puszczę Romincką.

Ważnym atutem Uzdrowiska Gołdap
jest jego lokalizacja w strefie funkcjonowania
małego ruchu granicznego. Gołdap graniczy
z Obwodem Kaliningradzkim Federacji Ro-
syjskiej, znajduje się tutaj międzynarodowe
drogowe (towarowe najprawdopodobniej
ruszy od 2015 roku) przejście graniczne
Gołdap–Gusiew, a na Litwę jest tylko 40 km.
Miasto posiada obwodnicę i cały czas po-
prawia infrastrukturę drogową, aby dojazd do
Gołdapi był jak najlepszy.

Dzięki najczystszemu w Polsce powietrzu,
niepowtarzalnym walorom klimatycznym
oraz zasobom borowin, wód mineralnych
i leczniczych Gołdap posiada status uzdro-
wiska borowinowo-klimatycznego. Z tego
względu jest idealnym miejscem dla inwe-
storów z branży usług medycznych i tury-
stycznych, zainteresowanych inwestycjami
w: sanatoria, wytwórnię wód mineralnych

i leczniczych, produkcję kosmetyków na ba-
zie borowin, hotele i pensjonaty z usługami
SPA & Wellness, a także kasyno.

Przyszłym inwestorom gmina ma do
zaoferowania przede wszystkim kilkanaście
hektarów gruntów uzbrojonych w pełną in-
frastrukturę techniczną, położonych nad je-
ziorem Gołdap, w strefie „A” ochrony uzdro-
wiskowej. To tu gmina kończy zagospoda-
rowywanie dzielnicy uzdrowiskowej. Aktual-
nie istnieją tam: pijalnia wód mineralnych
i leczniczych, Park Zdrojowy, promenada
biegnąca wzdłuż całej dzielnicy uzdrowi-
skowej, aleje spacerowe, drogi rowerowe, molo
i czwarte w Polsce tężnie. Ponadto inwesty-
cje mogą powstać na terenie Podstrefy Goł-
dap Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekono-
micznej położonej przy międzynarodowym
przejściu granicznym z Federacją Rosyjską.

www.uzdrowiskogoldap.pl
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Odpoczywaj i inwestuj

Gołdap – jedyne na Warmii i Mazurach uzdrowisko – jest prężnie rozwijającym się
ośrodkiem turystyczno-wypoczynkowym, leżącym na skraju Garbu Szeskiego, 
nad jeziorem i rzeką, tam gdzie rozciąga się legendarna Puszcza Romincka

POLSKA SAMORZĄDOWA

Pomocy i informacji inwestorom udzielą:

Jacek Morzy, zastępca burmistrza Gołdapi, tel. 694 484 954
Beata Kołakowska, architekt miejski, tel. 87 615 60 40

Park zdrojowy z pijalnią wód mineralnych
i tężniami

Park zdrojowy
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Dzięki dofinansowaniu z funduszy
europejskich gmina Krasne, usy-
tuowana w powiecie przasnyskim,
inwestuje w infrastrukturę, udo-

godnienia z zakresu gospodarki komunalnej
oraz sferę kultury. Wszechstronny rozwój wy-
nika z umiejętnego pozyskiwania wsparcia unij-
nego, które w szybkim tempie przyniosło re-
zultaty odczuwalne przez lokalną społeczność.

Aktualnie gmina Krasne kończy realizację
projektu pn. „Poprawa gospodarki wodno-
-ściekowej poprzez budowę przydomowych
oczyszczalni ścieków w gminie Krasne oraz mo-
dernizację Stacji Uzdatniania Wody w Mosa-
kach – Stara Wieś”. W wyniku projektu o war-
tości 1 652 368,12 zł, który uzyskał dotację
w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007–2013, powstało 67 przy-
domowych oczyszczalni ścieków oraz zmo-
dernizowano Stację Uzdatniania Wody.

– Dotacje z funduszy strukturalnych Unii
Europejskiej przyczyniły się do skutecznej re-
alizacji trzech innych inwestycji, które pod-

niosły jakość życia w gminie Krasne i wpłynęły
na jej atrakcyjność – mówi Paweł Kołakowski,
wójt gminy Krasne. 

Przy udziale dofinansowania z RPO
WM 2007–2013 Działanie 4.1 Gospodarka
wodno-ściekowa możliwa była finalizacja
projektu „Rozbudowa i modernizacja syste-
mów zaopatrywania w wodę oraz infra-
struktury i urządzeń służących do oczysz-
czania ścieków komunalnych i przemysłowych
w gminach Płoniawy-Bramura i Krasne”, któ-
rej całkowity koszt wyniósł 21 197 914,69 zł.
Środki pozyskane z RPO WM 2007–2013
Działanie 3.1 zaowocowały przebudową dróg
gminnych Zielona–Niesiobędy–Milewo
Rączki oraz Zielona–Brzozowo o wartości
2 919 514,72 zł.

Z kolei dotacja przyznana w ramach RPO
WM 2007–2013 Działanie 6.1 Kultura po-
zwoliła na realizację projektu „Poszerzenie ofer-
ty kulturowej gminy Krasne poprzez odre-
staurowanie zabytkowej wieży ciśnień z prze-
znaczeniem na muzeum Rodu Krasińskich”,
która to inwestycja pochłonęła 1 078 750 zł.

www.krasne.pl

Dotacje zmieniają Krasne
Gmina Krasne z powodzeniem aplikuje o dotacje, które zasilają budżet samorządowy,
a tym samym umożliwiają realizację projektów podnoszących poziom życia mieszkańców

Odrestaurowana wieża ciśnień

Szczurowa – gmina otwarta na inwestorów

Urząd Gminy Szczurowa
ul. Lwowska 2, 32-820 Szczurowa
tel. 14 671 44 55; fax 14 671 45 05

ug@szczurowa.pl
www.szczurowa.pl

Gmina Szczurowa położona jest w północno-wschodniej części województwa małopolskiego i zajmuje znaczną część Kotliny Sandomierskiej. Ta nadwiślańska równina
rozciąga się na obszarze 135 km kw. i jest zamieszkiwana przez blisko 10 tys. osób w 21 sołectwach.
Przez teren gminy na osi północ–południe przebiega droga wojewódzka nr 768, łącząca Warszawę z Krynicą i autostradą A4 poprzez wybudowany most na Wiśle. Na-
tomiast w kierunku zachodnim biegnie droga wojewódzka nr 964, zapewniająca połączenie z Krakowem, Tarnowem i Rzeszowem.
Bliskość kluczowych szlaków komunikacyjnych: autostrady A4, trasy krajowej nr 79 Kraków–Sandomierz, portu lotniczego w Balicach oraz dużych aglomeracji miejskich
stanowi szansę do dynamicznego rozwoju gospodarczego gminy. Szansę tę samorząd wykorzystuje, przygotowując w pobliżu węzła transportowego teren przeznaczony
pod strefę aktywności gospodarczej oraz tworząc tereny inwestycyjne i osiedla mieszkaniowe.
O usytuowaniu Szczurowej w czołówce najszybciej rozwijających się i dobrze zarządzanych gmin w Polsce świadczą miedzy innymi takie czynniki, jak: wysoki stopień urba-
nizacji, rozwinięta infrastruktura drogowa i ułatwienia komunikacyjne dzięki budowie mostu na Wiśle, a następnie obwodnicy Szczurowej, rozbudowana infrastruktura
(wodociągi, kanalizacja, oczyszczalnia ścieków, ujęcie wody i stacja uzdatniania), bogate pokłady gazu ziemnego i kruszyw naturalnych na tych terenach.
Z aktualną ofertą inwestycyjną gminy Szczurowa można zapoznać się na stronie internetowej urzędu www.szczurowa.pl, telefonicznie lub osobiście. Zapraszamy!

Usytuowanie Strefy Aktywności Gospodarczej przy obwodnicy Szczurowej



Wtrakcie serii spotkań ponad
5,5 tys. przedstawicieli regionów
z całej Europy – w tym z Polski
– omawiało sposoby wyjścia

z impasu gospodarczego i ponownego skie-
rowania Europy na drogę wzrostu gospo-
darczego. Aktywność regionów i efektywne
wykorzystanie przydzielonych im funduszy
będą miały w tym dziele istotne znaczenie.
Uczestnicy przedyskutowali kwestie sku-
tecznego tworzenia nowych miejsc pracy
oraz zwiększenia konkurencyjności europej-
skich regionów przy pomocy nowych inwe-
stycji w ramach polityki regionalnej Unii
Europejskiej. – Chodzi o nasze miasta, wio-
ski i regiony, o nasz dobrobyt, o całą Euro-
pę – przekonywał komisarz ds. polityki re-
gionalnej Johannes Hahn.

Open Days to największe doroczne wy-
darzenie w obszarze polityki regionalnej i miej-
skiej. W tym roku odbyło się po raz jedena-
sty, w momencie decydującej fazy planowa-
nia programów unijnych na lata 2014–2020.
Nawiązuje do potrzeb oraz zadań miast i re-
gionów w kontekście realizacji Strategii Eu-
ropa 2020.

Ranking efektywnych
Unijny strumień pieniędzy z kończącej się

perspektywy finansowej zaczyna powoli wy-
sychać. Samorządy zbierają siły do nowego

rozdziału funduszy unijnych. W rankingu pi-
sma samorządu terytorialnego „Wspólnota”,
wśród miast wojewódzkich, które najlepiej
zdobywały unijne pieniądze, stolica przesu-
nęła się z trzynastego na trzecie miejsce. Le-
piej od niej w tej kategorii wypadły tylko
Gdańsk i Białystok.

Stolica Pomorza, która rok wcześniej za-
jęła czwarte miejsce, tym razem awansowa-
ła na najwyższy stopień podium (ponad 3,6
tys. zł w przeliczeniu na mieszkańca). Drugi
na liście Białystok zainwestował z unijnej kasy
na jednego mieszkańca ponad 2,5 tys. zł.

W rankingu pozostałych miast brawa nale-
żą się władzom Krynicy Morskiej, gdzie
dzięki unijnej kasie wydatkowano ponad
16,4 tys. zł per capita. Niewiele gorszy był
Uniejów z wynikiem przekraczającym 15,4 tys.
zł na głowę mieszkańca.

Część samorządowców obawia się, że wy-
datkowanie pieniędzy z nowej unijnej per-
spektywy 2014–2020 może się opóźnić. – Wte-

dy nawet przygotowani beneficjenci będą cze-
kać na wsparcie. Trzeba być przygotowanym
i już dziś programować wydatki – powiedział
Marcin Dawidowski, dyrektor wydziału pro-
gramów rozwojowych Urzędu Miejskiego
w Gdańsku.

Beneficjent i partner
Finansowanie inwestycji samorządo-

wych było tematem przewodnim II edycji
Kongresu Samorządów Gmina 2013, będą-
cego platformą wymiany doświadczeń oraz
dyskusji o rozwoju regionów. W debacie in-

augurującej wydarzenie oraz podczas pane-
lowych dyskusji poświęconych wsparciu sa-
morządowych przedsięwzięć z nowej puli
uczestniczył wiceminister rozwoju regional-
nego Adam Zdziebło – poinformował Portal
Funduszy Europejskich.

– Administracja samorządowa z jednej
strony jest beneficjentem unijnej pomocy,
a z drugiej została włączona w zarządzanie

126 Fakty

Żeby strumień nie wysechł
W Brukseli odbył się Europejski Tydzień Regionów i Miast Open Days 2013. 
– Nowy unijny budżet jest większy niż Plan Marshalla – powiedział przewodniczący
Komisji Europejskiej José Manuel Barroso. 
Czterodniową sesję debat 
i dyskusji otworzyli: 
przewodniczący 
Komitetu Regionów 
Ramón Luis Valcárcel, 
komisarz ds. polityki 
regionalnej Johannes 
Hahn, przewodniczący 
Komisji Europejskiej 
José Manuel Barroso 
oraz przewodniczący 
Parlamentu Europejskiego 
Martin Schulz

POLSKA SAMORZĄDOWA

Premier Donald Tusk zapowiedział korzystne dla
samorządów zmiany w sposobie liczenia długów.
Dotyczy to tych jednostek samorządu terytorialnego,
które obecnie inwestują unijne pieniądze i będą 
z nich korzystać także po 2014 roku



programami operacyjnymi – powiedział wi-
ceminister Zdziebło. – To pokazuje, że sa-
morząd jest i będzie nieodzownym partne-
rem dla wszystkich działających w celu
skutecznego i efektywnego wykorzystania
funduszy. 

Zaznaczył, że zgodnie z zapisami Kra-
jowej Strategii Rozwoju Regionalnego, rola
regionów i ich władz ewoluować będzie od za-
rządzania funduszami europejskimi do kie-
rowania i aktywnego zarządzania polityką roz-
woju, a tym samym zwiększenia odpowie-
dzialności za decyzje podejmowane w tym za-
kresie. – Stawiamy na stopniową ewolucję,
a nie na rewolucję – powiedział. – Dzięki ta-
kiemu podejściu zwiększy się udział lokalnej
społeczności w podejmowaniu decyzji doty-
czących rozwoju danego terytorium, co spo-
woduje, że będzie ono traktowane jako do-
bro wspólne.

O źródłach finansowania inwestycji sa-
morządów w kolejnej perspektywie finanso-
wej dyskutowano podczas dwóch paneli po-
święconych odpowiednio krajowym i regio-
nalnym programom. Były one także okazją
do rozmów o współpracy jednostek samo-
rządów terytorialnych, szczególnie istotnej
w kontekście wdrażania środków europej-
skich z przyszłego budżetu. Wiceszef resor-
tu podkreślił, że samorządy to jeden z głów-
nych beneficjentów unijnej pomocy po 2013
roku. Korzystać będą w zasadzie ze wszyst-

kich oferowanych na lata 2014–2020 pro-
gramów.

Nie zatrzaskiwać drzwi
Premier Donald Tusk zapowiedział ko-

rzystne dla samorządów zmiany w sposobie
liczenia długów. Dotyczy to tych jednostek sa-
morządu terytorialnego, które obecnie inwe-
stują unijne pieniądze i będą z nich korzystać
także po 2014 roku. – Nie możemy oczekiwać
od samorządów, aby były wielkimi inwestorami
w tę nową europejską szansę, jednocześnie za-
trzaskując im drzwi – podkreślił podczas po-
siedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samo-
rządu Terytorialnego.

Premier zaproponował, żeby zobowią-
zania finansowe związane z wdrażaniem
projektów unijnych można było wyłączyć spod
rygorów art. 243 ustawy o finansach pu-
blicznych, ale pod warunkiem, że udział do-
finansowania dla takiej inwestycji będzie nie
mniejszy niż 60 proc. Wyłączenie to będzie
działać bezterminowo, także dla zobowiązań
zaciąganych już w roku 2013. Zmiany będą
więc dotyczyć przedsięwzięć finansowanych
z funduszy unijnych na lata 2007–2013 (czę-
ściowo) oraz 2014–2020.

Propozycja premiera to wyjście na-
przeciw oczekiwaniom samorządów, które
obawiają się, że przewidziane na 2014 rok
nowe reguły dotyczące ich finansów zbyt
ostro ograniczą możliwość skorzystania

z funduszy unijnych. Chodzi o to, że nie-
które z nich miałyby ograniczoną możliwość
zaciągania zobowiązań, które są częstym
źródłem finansowania projektów. – Wiązać
się to może, oczywiście, z pewnym ryzykiem
dla sektora finansów publicznych, jednak
biorąc pod uwagę fakt, że w przeważającej
liczbie samorządowcy dają pozytywny
przykład, jak racjonalnie gospodarować fi-
nansami, jesteśmy gotowi ponieść to ryzy-
ko – powiedział premier Donald Tusk.

Na konieczność zadbania o to, by sa-
morządy miały środki na inwestowanie unij-
nych pieniędzy wielokrotnie zwracała uwagę
minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bień-
kowska. – Zapewnienie przez nie wkładu wła-
snego jest warunkiem do pełnego wykorzy-
stania środków UE – podkreśliła w wywiadzie
dla tygodnika „Wspólnota”. Jej resort opra-
cował raport pn. „Oszacowanie środków
niezbędnych do zapewnienia krajowego
wkładu publicznego do projektów realizo-
wanych w ramach średniookresowych ram fi-
nansowych”.

Samorządy są największym beneficjen-
tem funduszy unijnych. Wykorzystują ponad
30 proc. wszystkich pieniędzy płynących z UE,
zainwestowanych w Polsce od 2007 roku. Za-
powiedziane przez premiera ułatwienia po-
zwolą utrzymać wysoki poziom inwestycji sa-
morządowych.

Opr. Cezary Rybski
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Gmina Marciszów położona w wo-
jewództwie dolnośląskim, w po-
wiecie kamiennogórskim, zajmu-
je powierzchnię 82 km kw. Usy-

tuowana jest na pograniczu Sudetów Za-
chodnich i Środkowych, a po części na
Przedgórzu Sudeckim. Gmina posiada dro-
gowe i kolejowe połączenie z Jelenią Górą,
Wałbrzychem i Wrocławiem. Przez jej teren
przepływa rzeka Bóbr, której przełom należy
do bardziej malowniczych w Sudetach. Duża
powierzchnia lasów oraz sieć szlaków tury-
stycznych stwarzają doskonałe warunki do
czynnego wypoczynku. Na obszarze gminy
znajduje się Rudawski Park Krajobrazowy
z przepięknymi Kolorowymi Jeziorkami – pur-
purowym, błękitnym (lazurowym) oraz zie-
lonym. Zabarwienie jeziorek związane jest
z występowaniem różnych związków che-
micznych. Wszystko to dzięki łupkom piry-
tonośnym, które były przyczyną budowy ko-
palni na tym obszarze od XVIII do XIX wie-
ku. Na terenie Kolorowych Jeziorek po-

wstała ścieżka dydaktyczna „Zielonym szla-
kiem przez Kolorowe Jeziorka”, która do-
starcza turystom informacji dotyczących je-
ziorek, sztolni oraz przyrody.

W gminie znajdują się również interesu-
jące pod względem architektonicznym zabytki
kultury. W Ciechanowicach nad Bobrem
znajduje się renesansowy pałac, który otwie-
ra ciągnącą się wzdłuż rzeki dolinę zamków
i pałaców. Niewątpliwymi zabytkami Marci-
szowa są także gotycki kościół św. Katarzy-
ny, powstały w 1378 roku, oraz kościół Nie-
pokalanego Serca NMP, wzniesiony w 1840

roku. Położone nieopodal Wieściszowice
słyną natomiast z zachowanego w znacznej
części pierwotnego układu przestrzennego
wraz z dużym zespołem cennych zabytków.

Samorząd gminy zdał na piątkę egzamin
ze skuteczności w aplikowaniu o fundusze
unijne. Dzięki temu od 2006 roku zrealizo-
wano szereg inwestycji, w tym: wyremonto-
wano prawie 10 km dróg gminnych, wybu-
dowano dwie świetlice wiejskie w Ciechano-
wicach i Wieściszowicach oraz Dom Kultu-
ry w Marciszowie, a pozostałe świetlice z te-
renu gminy zostały wyremontowane i dopo-
sażone. Ponadto wybudowano szatnię spor-
tową w Sędzisławiu oraz wyposażono i zre-
witalizowano place zabaw. Wybudowano
oczyszczalnię ścieków w Marciszowie, a tak-
że sieć kanalizacyjno-sanitarną oraz wodo-
ciągową dla wsi gminnych. Wyremontowa-
no 15 lokalnych oczyszczalni ścieków w Cie-
chanowicach.

www.marciszow.pl

Perła Sudetów
Gmina Marciszów pielęgnując tradycje przodków, dynamicznie się rozwija, 
stając się miejscem atrakcyjnym dla mieszkańców, turystów i inwestorów

Centrum Administracyjno-Oświatowe
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Tolkmicko to miasto wielu inwesty-
cji i zmian na lepsze, które ko-
niecznie trzeba zobaczyć. W cen-
trum miasta budowany jest okaza-

ły ratusz wraz z wieżą widokową, punktem IT
oraz częścią muzealną dla turystów. Aktual-
nie na ukończeniu są prace związane z od-
budową głównych ulic i centralnego placu,
przywracające im zabytkowy charakter. Po-
nadto wybudowano infrastrukturę technicz-
ną i stworzono właściwe warunki dla po-
wstawania nowych miejsc do wypoczynku
i rekreacji, z których najbardziej atrakcyjny-
mi są Kadyny, a w nich dwa hotele z base-
nami, port jachtowy i plaża. Kolejnym atrak-
cyjnym miejscem jest Port w Tolkmicku – naj-
większy port w polskiej części Zalewu Wi-
ślanego, posiadający przystań żeglarską, za-
plecze socjalno-sanitarne ze wszystkimi udo-
godnieniami dla jej użytkowników, pomosty

pływające z miejscami do cumowania. Za-
gospodarowano turystycznie również cały te-
ren lądowy nabrzeża portu, który posiada mo-
nitoring i swobodny dostęp do internetu. Pla-
żom w Tolkmicku i Suchaczu przywrócony
został charakter rekreacyjny. Przeobrażenie
przeszły usytuowane w gminie wsie: Pogro-

dzie, Suchacz, Łęcze i Kamionek Wielki. Sta-
ły się wsiami tematycznymi, z których każda
posiada swoje miejsce do rekreacji i odpo-
czynku, gdzie mile widziany jest każdy tury-
sta.

www.tolkmicko.pl

W turystyce nasza siła
Gmina Tolkmicko położona jest na terenie Parku Krajobrazowego Wysoczyzna Elbląska
z unikatową przyrodą, niepowtarzalnymi widokami na Morze Bałtyckie oraz Mierzeję
i Zalew Wiślany, który idealnie nadaje się do żeglugi jachtowej i motorowodnej

Hotel w Kadynach Port w Tolkmicku

Wyniki Rankingu Zamożności Samo-
rządów świadczą o trafności decyzji inwe-
stycyjnych. Co jeszcze decyduje o powo-
dzeniu w gospodarowaniu budżetem?

– Nagrody i wyróżnienia dają dużą sa-
tysfakcję. Niewątpliwie jest to efekt partycy-
pacji społecznej. W latach 90. ubiegłego
wieku główny ciężar zaangażowania spo-
łecznego przypadał na budowanie infra-
struktury technicznej w gminie, a obecne za-
wiera się w decydowaniu o podziale docho-
dów gminy. Przyjęty w partycypacyjnej for-
mule Plan Rozwoju Lokalnego jest gwaran-
tem przewidywalnych działań inwestycyj-
nych lokalnego samorządu. Dobra komuni-
kacja z mieszkańcami w tym zakresie jest fun-
damentem dla osiągania sukcesów w każdej
dziedzinie.

Jakie obszary życia publicznego naj-
bardziej zyskały dzięki wsparciu z funduszy
unijnych?

– Większość projektów miała charakter in-
frastrukturalny. Dotyczyły one zarówno in-
frastruktury drogowej, jak również ochrony
środowiska oraz szeroko rozumianej turystyki

i rekreacji. Dzięki realizacji projektów dro-
gowych usprawniliśmy system komunikacyjny
na terenie gminy, a to stanowi atut przy pro-
mowaniu oferowanych terenów inwestycyj-
nych. Z kolei realizacja projektów o charak-
terze turystyczno-rekreacyjnym zapewniła
mieszkańcom dostęp do bezpłatnych, zróż-
nicowanych form spędzania wolnego czasu
na świeżym powietrzu. Nie można zapomi-
nać również o tym, że przy udziale funduszy
unijnych znacznie rozwinęły się kontakty
z gminami partnerskimi. Z tej współpracy ko-
rzystają również inne podmioty znajdujące się

na terenie gminy, zwłaszcza szkoły, które or-
ganizują projekty wspólnie z zaprzyjaźnionymi
gminami zagranicznymi.

Jakie ma pan pomysły na równie sku-
teczny rozwój gminy w kolejnych latach?

– Naszym priorytetem będzie dalsze
podnoszenie komfortu życia mieszkańców
oraz wspieranie przedsiębiorczości. Dużą
uwagę przywiązujemy do rozwijania kon-
taktów partnerskich samorządu z biznesem,
czego jednym z dowodów jest współpraca
z poznańskim oddziałem World Trade Cen-
ter. Będziemy umacniać markę gminy wśród
obecnych i przyszłych inwestorów, gwaran-
tując wsparcie na każdym etapie procesu in-
westycyjnego. Jestem przekonany, że te dzia-
łania zaowocują poszerzaniem grona przed-
siębiorców, którzy zdecydują się na uloko-
wanie swoich firm właśnie u nas. Zapraszam
do inwestowania w gminie Tarnowo Pod-
górne.

Rozmawiał Piotr Danilczuk

www.tarnowo-podgorne.pl

Wzorowa komunikacja
Rozmowa z Tadeuszem Czajką, wójtem gminy Tarnowo Podgórne



Tereny inwestycyjne położone w Działdowie przy ulicy Żwirki
i Wigury, które zostały przygotowane w ramach projektu
„Stworzenie warunków dla inwestorów poprzez uzbrojenie
terenów na osiedlu Lidzbarska w Działdowie”, zdobyły tytuł
„Grunt na Medal” dla najlepiej przygotowanego gruntu pod
inwestycje w województwie warmińsko-mazurskim w 2012
roku.
Na powierzchnię 2,82 ha składa się kompleks 8 działek
o wielkości od 0,25 do 0,65 ha. Cały teren w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczony jest
pod przemysł i składy. Teren objęty jest tzw. „małą strefą”, co
stanowi zachętę dla potencjalnych inwestorów, którzy w za-
mian za nowe inwestycje mogą czasowo skorzystać ze zwol-
nienia z podatku od nieruchomości. Działki inwestycyjne
charakteryzują się płaskim ukształtowaniem terenu oraz peł-
nym uzbrojeniem. Do każdej z nich prowadzi droga bitu-
miczna o szerokości 6 m, wzdłuż której biegną linie sieci:
wodociągowej (dla celów socjalnych i przemysłowych), ka-
nalizacyjnej oraz gazowej. Przyłącze do energii elektrycznej
znajduje się przy granicy terenu inwestycyjnego. Teren jest
oświetlony i znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie torów
kolejowych, dzięki czemu dysponuje również bocznicą kolejową. Droga krajowa nr 7 oddalona jest od
działki o około 25 km. W ramach przygotowania terenu pod inwestycje przeprowadzone zostały również
badania geologiczne.

Mocne strony miasta Działdowo:
• centrum gospodarcze powiatu działdowskiego
• dobra komunikacja – dostęp do rozbudowanej sieci drogowej i kolejowej: szlak międzynarodowy E-65
Gdynia–Warszawa–Katowice–Żylina–Wiedeń (część VI Paneuropejskiego Korytarza Transportowego);
25 km od miasta droga międzynarodowa E-77 (DK 7) Gdańsk–Warszawa–Chyżne; przez teren miasta
przebiegają 3 drogi wojewódzkie E544, E545, E542
• miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla całej gminy
• dobra lokalizacja terenów pod inwestycje – położone w bezpośrednim sąsiedztwie dróg wojewódzkich
i szlaku kolejowego
• wolne moce w mediach komunalnych pozwalające zaspokoić potrzeby nowych inwestorów: możli-
wość zwiększenia dostaw wody o 200 proc., gazu o 100 proc., energii elektrycznej o 50 proc., energii ciepl-
nej o 20 proc. oraz odbioru ścieków o 100 proc.
• możliwość kooperacji z silnymi firmami z branż: hutnictwa szkła, zdobienia szkła, budowlanej, usługo-
wej
• zaufanie inwestorów polskich i zagranicznych: nowe inwestycje dużych firm i ich dynamiczny rozwój
(ekspansja na rynki polskie i zagraniczne)
• lokalne centrum administracyjno-usługowo-gospodarcze: lokalizacja najważniejszych urzędów, insty-
tucji i firm powiatu
• ułatwienia dla inwestorów: uchwała Rady Miasta zwalniająca z podatku od nieruchomości tereny pod
nowe inwestycje; wsparcie doradcze i finansowe Działdowskiej Agencji Rozwoju SA (obsługa małych
i średnich przedsiębiorstw); wsparcie Warmińsko-Mazurskiego Funduszu „Poręczenia Kredytowe” Sp. z o.o.
w Działdowie w rozwoju przedsiębiorczości (również nowo powstających firm) poprzez udzielanie za-
bezpieczeń do kredytów i pożyczek bankowych
• mobilne i wykształcone kadry: dostęp do wykwalifikowanych i niedrogich pracowników z różnych branż
• szeroki dostęp do usług zdrowotnych: szpital o zasięgu ponadlokalnym – posiada 14 oddziałów oraz
pododdziałów i jest jedną z najlepszych tego typu placówek w województwie; przychodnie zdrowia o zróż-
nicowanym zakresie usług
• dobre warunki do wypoczynku: bliskość czystych jezior i lasów, szlaków turystycznych.

Osoba do kontaktu – Łukasz Prokopowicz, tel. 23 697 04 42, promocja@dzialdowo.pl
www.dzialdowo.pl

Projekt pn. „Stworzenie warunków dla Inwestorów poprzez uzbrojenie terenów na osiedlu Lidzbarska w Działdowie” został dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regional-
nego w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2007–2013

WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Zainwestuj w Działdowie!



14.miejsce w Polsce to jed-
nocześnie 5. miejsce w wo-
jewództwie mazowieckim.
Oceniając działania gmi-

ny, kapituła konkursu brała pod uwagę dwa
projekty: jeden infrastrukturalny – „Ochro-
na Kampinoskiego Parku Narodowego po-
przez rozbudowę oczyszczalni ścieków Mo-
kre Łąki w Truskawiu wraz z budową ka-
nalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej
w gminie Izabelin” w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Ma-
zowieckiego na lata 2007–2013 oraz jeden
projekt „miękki” – „Pogłębienie oferty edu-
kacyjnej dla uczniów klas I-III Szkoły Pod-
stawowej w gminie Izabelin” w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Kapitał Ludzki na
lata 2007–2013.

Punkty przyznawane były gminom za
wartość dochodów z funduszy unijnych

w przeliczeniu na jednego mieszkańca w 2012
roku, za łączną wartość umów o dofinanso-
wanie zawartych w 2012 roku oraz za liczbę
podpisanych umów. Na czele kapituły cy-
klicznego rankingu samorządów stoi od
lat prof. Jerzy Buzek – były premier i były
przewodniczący Parlamentu Europejskiego,

a wspierają go przedstawiciele m.in.: Mini-
sterstwa Rozwoju Regionalnego, Banku Go-
spodarstwa Krajowego, Związku Gmin Wiej-
skich, Związku Miast Polskich, Fundacji
Rozwoju Demokracji Lokalnej.

www.izabelin.pl

Gmina Izabelin na podium
W tegorocznej edycji rankingu „Europejski samorząd”, organizowanego przez 
dziennik „Rzeczpospolita”, gmina Izabelin zajęła 14. miejsce wśród prawie 1600 gmin
wiejskich z całej Polski pod względem wykorzystania funduszy unijnych

Pomoce dydaktyczne dla klas I-III Rozbudowa oczyszczalni ścieków

Fot. M. OLEJNICKI (2)

Co zyskało miasto dzięki możliwościom,
jakie otworzyły się z sprawą programów unij-
nych?

– Miasto i gmina Kock pozyskały wiele
środków finansowych z funduszy unijnych.
Pomoc ta pozwoliła zmienić wizerunek mia-
sta i poprawić komfort życia mieszkańców.
W naszym mieście wymienione zostały wo-
dociągi, zmodernizowano ujęcia wody i oczysz-
czalnię, powstały nowe nawierzchnie ulic,
chodników. W chwili obecnej trwają prace nad
rewitalizacją rynku. Kock zmienia oblicze
z miasteczka zaniedbanego o typowo peere-
lowskim wyglądzie na spokojne, schludne,

przyjazne mieszkańcom miasto, gdzie żyje się
bezpiecznie, oddycha się świeżym powie-
trzem, cieszy się walorami przyrodniczymi
i kulturowymi, nie stoi się w korkach. Ponie-
waż funkcjonuje u nas DPS położony w daw-
nym pałacu Jabłonowskich z widokiem na ma-
lowniczą, objętą ochroną Natura 2000, Do-
linę Tyśmienicy i Wieprza, Kock to również
świetne miejsce do zamieszkania dla seniorów.

Mamy dogodne położenie na skrzyżo-
waniu drogi krajowej nr 48 z drogą ekspre-
sową S19. Stosunkowa bliskość Warszawy
– około 120 km, Lublina – 50 km, wschod-
niej granicy z Białorusią – 70 km, a także naj-
bliższego lotniska w Świdniku – 60 km po-
wodują, iż jesteśmy atrakcyjnym miejscem do
zainwestowania. Wartość naszej oferty pod-
noszą przygotowane tereny inwestycyjne
oraz możliwość pozyskania wykwalifikowa-
nych pracowników.

Miasto Kock to również gmina z 17 so-
łectwami. Wiele inwestycji infrastrukturalnych,
takich jak drogi czy chodniki, trafiło do miesz-
kańców wsi. Dzięki temu poprawiła się komu-

nikacja z lokalnym centrum życia gospodarczego
i kulturalnego, jakim jest nasze miasto.

Jak ocenia pan skuteczność zespołu swo-
ich podwładnych w staraniach o europejskie
wsparcie?

– Dysponujemy dosyć nielicznym ze-
społem odpowiadającym za pozyskiwanie
i wdrażanie funduszy europejskich, ale za to
dosyć dobrym jakościowo. Niemniej jednak
wiele wniosków aplikacyjnych wykonały dla
nas firmy zewnętrzne.

Co stawia pan na liście priorytetów
w perspektywie aplikacji o środki europej-
skie w kolejnym rozdaniu?

– Zamierzamy inwestować w energetykę
odnawialną. Chcemy zrealizować projekt, któ-
ry pozwoli gminie zarabiać pieniądze. Pla-
nujemy również dalsze prace rewitalizacyjne,
inwestycje w infrastrukturę drogową oraz roz-
budowę sieci kanalizacji sanitarnej.

Rozmawiał Piotr Nowacki

www.kock.pl

Kock zmienia oblicze
Rozmowa z Tomaszem Futerą, burmistrzem miasta Kock
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Kapituła rankingu doceniła stan fi-
nansów gminy, dynamikę wzrostu
dochodów i nakłady inwestycyj-
ne. Gmina Brwinów potrafi także

z dużą skutecznością pozyskiwać środki ze-
wnętrzne. W ogólnopolskim rankingu wy-
korzystania funduszy unijnych awansowała
na 48. miejsce. Wartość środków unijnych po-
zyskanych na 1 mieszkańca wynosi 1232 zł
i tym samym jest jedną z największych w wo-
jewództwie mazowieckim.

Gmina Brwinów, położona około 25 km
na zachód od Warszawy, przyciąga inwesto-
rów, którzy korzystają z bliskości węzła au-
tostrady A2, a zarazem sama jest znaczącym
inwestorem. W 2013 roku władze Brwinowa
przeznaczyły na inwestycje ponad 45 proc. bu-
dżetu. Obecnie dobiega końca największy pro-
jekt gminy pn. „Czyste życie – kompleksowa
gospodarka wodno-ściekowa na terenie gmi-

ny Brwinów”, którego koszt wynosi ponad 104
mln zł, a dofinansowanie ze środków UE do
kwoty ponad 60 mln zł jest jednym z naj-
większych uzyskanych w regionie. W ra-
mach projektu wybudowano ponad 120 km
sieci kanalizacji sanitarnej, 30 km sieci wo-
dociągowej, dwie pompownie sieciowe wody

oraz rozbudowano dwie stacje uzdatniania
wody.

Wśród zadań realizowanych na terenie
gminy jest także budowa dróg oraz dwóch
obiektów oświatowych – przedszkola i gim-
nazjum. Dzięki dofinansowaniu z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich wybudowano
boisko rekreacyjno-sportowe w Parzniewie
oraz świetlicę w Owczarni. Aktualnie rewi-
talizacji poddawany jest dwór Toeplitza
w Otrębusach, w którym mieści się m.in. bi-
blioteka publiczna. We wszystkich gmin-
nych szkołach realizowane są ciekawe projekty
edukacyjne. Uczniowie zdobywają wiedzę,
a szkoły zyskują nowe wyposażenie i pomo-
ce naukowe. W 2012 roku gmina pozyskała
22 dofinansowania ze środków zewnętrznych
– krajowych i zagranicznych.

www.brwinow.pl

Awans gminy Brwinów
W najnowszym rankingu „Rzeczpospolitej” gmina Brwinów awansowała 
na 36. miejsce wśród wszystkich ocenianych gmin miejskich i miejsko-wiejskich. 
Tym samym znalazła się w pierwszej szóstce najlepszych gmin Mazowsza

Brwinów z lotu ptaka

Gmina Sławno
Gmina Sławno, usytuowana w powiecie opoczyńskim, w województwie łódzkim, to region przyjazny miesz-
kańcom, środowisku i inwestorom. Jest w 100 proc. zwodociągowana, w 92 proc. zgazyfikowana i w ponad
50 proc. skanalizowana. Gmina posiada tereny wyłączone z produkcji rolniczej o powierzchni około 94,65 ha
z przeznaczeniem na tereny przemysłowe. Ponadto na powierzchni 21,5232 ha została utworzona Podstrefa
Sławno w ramach Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Na tym obszarze znajdują się własne grunty gminy
o powierzchni 5,1234 ha, które posiadają dostęp do niezbędnej infrastruktury technicznej. Aktywność sa-
morządu związana z uzbrojeniem terenów daje pozytywne efekty w postaci nowych inwestorów. W obrębie
wsi Sławno wkrótce zostanie uruchomiony zakład recyklingu opon wybudowany przez firmę Vinderen.
Dzięki wykorzystaniu Środków Unii Europejskiej z PROW w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” w 2013
roku wybudowano salę gimnastyczną przy Szkole w Celestynowie, która – co warto podkreślić – jest ósmą
nowoczesną salą gimnastyczną na terenie gminy. W bieżącym roku oddano również do użytku dobudowaną
część świetlicową przy strażnicy OSP w Prymusowej Woli oraz ogólnodostępne boisko sportowe przy Szkole
w Zachorzowie.
W celu poprawy jakości życia społeczno-kulturalnego mieszkańców w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” z PROW – oś 4: LEADER wybudowano świetlice wiejskie
w Bratkowie i Tomaszówku, a obecnie podobny obiekt powstaje w Wincentynowie. Świetlice to miejsca przeznaczone do spędzania czasu wolnego, rekreacji, rozwijania
zainteresowań i integracji lokalnych społeczności. Wartość zrealizowanych projektów to 3 596 985,31 zł, z czego dofinansowanie z PROW to kwota 1 176 161,00 zł.
Władze samorządowe gminy, mając na celu zachowanie dziedzictwa kulturowego, rozwój aktywnych form integracji społecznej i kultury, realizują szereg małych pro-
jektów, w ramach których cyklicznie odbywają się m.in.: Wieczór Sobótkowy, Święto Pieczonego Ziemniaka, Andrzejki, Stoły Wigilijne itp. Gmina była również realiza-
torem projektu „Kuniczanka – edukacyjne spotkania z kulturą w poszukiwaniu tradycji”, w ramach którego uczniowie ze Szkoły w Kunicach uczestniczyli w zajęciach
kultywujących tradycje przodków.
Dzięki dobremu zarządzaniu gmina Sławno zajmuje wysoką pozycję zarówno w województwie łódzkim, jak i w kraju. W rankingu przeprowadzonym przez miesięcz-
nik „Wspólnota” (listopad 2012 roku) gmina znalazła się na 8. miejscu w kraju pod względem wydatków finansowanych ze środków unijnych.
Gmina dysponuje bogatą ofertą dla ludzi biznesu, pragnących znaleźć dogodną lokalizację dla swoich inwestycji. Zapraszamy przyszłych inwestorów do gminy Sławno.

Urząd Gminy w Sławnie
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31, 26-322 Sławno, tel. 44 755 18 50, fax 44 755 18 51, sekretariat@ugslawno.pl, www.ugslawno.pl



Jerzy Bojanowicz

Wśród zrealizowanych dzięki unij-
nemu wsparciu inwestycji jest
też 22 232 km wybudowanej lub
zmodernizowanej sieci kanali-

zacyjnej i 5 905 km wybudowanej lub zmo-
dernizowanej sieci wodociągowej oraz 399 wy-
budowanych bądź przebudowanych oczysz-
czalni ścieków.

Jedną z nich jest rozbudowa i moderni-
zacja zaprojektowanej na początku lat 70.

ubiegłego wieku, a oddanej do eksploatacji
w 1991 roku, warszawskiej oczyszczalni ście-
ków „Czajka”. Przed rozpoczęciem tej inwe-
stycji w grudniu 2008 roku, ponad 70 proc.
nieoczyszczonych ścieków z lewobrzeżnej czę-
ści miasta trafiało do Wisły, a następnie do Za-
toki Gdańskiej. Obecnie „Czajka” jest naj-
nowocześniejszą w Polsce oczyszczalnią
ścieków i jedną z największych w Europie.

Inwestycja, którą uroczyście otworzono
w marcu bieżącego roku, powstała w ramach
realizowanego w IV etapach projektu „Za-

opatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków
w Warszawie”, za który odpowiadają Miejskie
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanaliza-
cji w Warszawie i Urząd m.st. Warszawy.
Pierwsze trzy etapy zostały dofinansowane
z Funduszu Spójności 2004–2006, ostatni
– z Programu Infrastruktura i Środowisko
2007–2013. Prace w ramach IV etapu za-
kończą się w 2015 roku. 

Rozbudowa oczyszczalni ścieków, bu-
dowa zakładu spalania odpadów oraz uło-
żenie kilkukilometrowego systemu rur do-
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Euro dla samorządów
Z budżetu unijnego na lata 2007–2013 rozdzieliliśmy już 253,8 mld zł. Najważniejsze
efekty wykorzystanych funduszy unijnych, według stanu na koniec sierpnia 2013 roku,
to m.in. 10 592 km dróg, w tym 2 658 km wybudowanych bądź przebudowanych
dróg krajowych i wojewódzkich oraz 6 609 km powiatowych i gminnych. 
Trzy inwestycje najczęściej zrealizował lokalny samorząd. Także on kupił 2003
jednostek taboru komunikacji miejskiej (głównie autobusy), które – jak określają 
dokumenty – poprawią dostępność terytorialną
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starczających ścieki (w tym wydrążenie tunelu
pod dnem Wisły) będą kosztować około
3,7 mld zł – 1 mld euro, z czego ponad
500 mln euro uzyskano z Programu Infra-
struktura i Środowisko. Znacznie więcej, bo
blisko 2,8 mld zł z tego samego Programu
uzyskała II linia metra w Warszawie – „Pra-
ce przygotowawcze, projekt i budowa odcin-
ka centralnego wraz z zakupem taboru”.
W czerwcu Komisja Europejska potwierdzi-
ła dofinansowanie unijne tej kosztującej nie-
mal 6 mld zł inwestycji.

Przy tych kwotach przyznanie gminie
Płońsk 416 tys. zł dofinansowania w ramach
Programu Infrastruktura i Środowisko na bu-
dowę przekazanej w grudniu 2008 roku do
eksploatacji sieci kanalizacji sanitarnej przy
ulicy 19-go Stycznia w Płońsku nie wygląda
imponująco, ale… w marcu 2010 roku gmi-
na Płońsk uzyskała 4,6 mln zł dofinansowa-
nia na kosztującą 9,5 mln zł budowę około
7 km sieci kanalizacji sanitarnej z przyłącza-
mi w miejscowościach Szerominek, Bońki
i Skarżyn oraz budowę 9 pompowni ścieko-
wych. Pozostając przy tej jednostce samo-
rządu terytorialnego, to ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Opera-
cyjnego dla Województwa Mazowieckiego na
lata 2007–2013 uzyskała ona: 3,2 mln zł (85
proc.) dofinansowania na rozbudowę bu-
dynku Zespołu Szkół w Lisewie (koszt in-
westycji 3,8 mln zł); 2,8 mln zł na przebudowę
drogi Skarżyn–Ilino–Ilinko (3,3 mln zł); 5,92
mln zł na przebudowę dróg Szerominek–
Kluczewo i Marcelin–Kluczewo–Siekluki
(6,96 mln zł) i 1,33 mln zł na przebudowę

dróg Kompleks Koziminy (1,57 mln zł). Z Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalne-
go w ramach Programu Innowacyjna Go-
spodarka otrzymała 1,46 mln zł na realizowany
projekt „Zwiększenie dostępu do internetu
szansą wszechstronnego rozwoju mieszkań-
ców gminy Płońsk” (koszt – 1,72 mln zł).

Unijne wsparcie w liczbach
Z danych wygenerowanych z Krajowego

Systemu Informatycznego KSI SIMIK od po-
czątku uruchomienia programów realizo-

wanych w ramach Narodowej Strategii Spój-
ności 2007–2013 do 13 października 2013
roku złożono 278,7 tys. wniosków (po-
prawnych pod względem formalnym) na cał-
kowitą kwotę dofinansowania (zarówno
środki unijne, jak i krajowe) 571 mld zł.
W tym samym okresie podpisano z benefi-
cjentami 89 644 umowy o dofinansowanie na
kwotę 371,9 mld zł wydatków kwalifikowal-
nych, w tym dofinansowanie w części UE
256,8 mld zł, co stanowi 89,1 proc. alokacji
na lata 2007–2013. Wartość wydatków be-
neficjentów uznanych za kwalifikowalne wy-
nikająca ze złożonych wniosków o płatność
wyniosła 232,7 mld zł, a w części dofinan-
sowania UE – 164,7 mld zł.

W sierpniu 2013 roku podpisano z be-
neficjentami 799 umów o dofinansowanie
projektów o wartości wydatków kwalifiko-
walnych blisko 3 mld zł i dofinansowaniu UE
w wysokości 2,2 mld zł. Łącznie od począt-
ku realizacji Narodowej Strategii Ram Od-
niesienia 2007–2013 zawarto 88 028 umów.
Wartość wydatków kwalifikowalnych dla tych
projektów wyniosła 361,6 mld zł, a dofinan-
sowanie UE – 249,6 mld zł. W sierpniu war-
tość wydatków kwalifikowalnych wyka-
zanych przez beneficjentów we wnioskach
o płatność wyniosła 5 mld zł, w tym dofi-
nansowanie UE – 3,4 mld zł. Ogółem war-
tość wydatków kwalifikowalnych wykaza-
nych przez beneficjentów we wnioskach
o płatność według stanu na koniec sierpnia
2013 roku wyniosła 225,6 mld zł, w tym do-
finansowanie UE – 159,7 mld zł.

Na koniec sierpnia najwyższą kontraktację
(95 proc. dostępnej alokacji na lata 2007–

2013) odnotowano w ramach programów
Europejska Współpraca Terytorialna (obej-
muje programy, którymi zarządza Polska: Pro-
gram Współpracy Transgranicznej Rzeczpo-
spolita Polska (województwo lubuskie) – Bran-
denburgia 2007–2013, Program Współpracy
Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Re-
publika Słowacka 2007–2013, Program
Współpracy Transgranicznej Południowy
Bałtyk 2007–2013) i Rozwój Polski Wschod-
niej, a następnie w ramach Programu Kapi-
tał Ludzki – 91 proc. alokacji.

Jak wiadomo, o unijne wsparcie można
starać się z różnych Programów Operacyj-
nych. Najwięcej „pozabudżetowych” środków
samorządy wszystkich szczebli mogą uzyskać
w ramach 16 Regionalnych Programów
Operacyjnych (RPO). Te dodatkowe pie-
niądze można przeznaczyć na różne inwe-
stycje i nic dziwnego, że samorządy starają się
o ich dofinansowanie.

Różny stopień absorpcji
Według stanu na 30 września 2013 roku

w ramach 16 RPO zostało złożonych 59 100
wniosków o dofinansowanie na łączną kwo-
tę dofinansowania 115,6 mld zł. Do realiza-
cji zatwierdzono 35 015 wniosków, przy
czym podpisano umowy/wydano decyzje
dla 30 775 projektów o wartości dofinanso-
wania z UE 64,3 mld zł (88,8 proc. alokacji
na lata 2007–2013). Wartość dofinansowa-
nia UE projektów zakończonych i całkowicie
rozliczonych przekroczyła 37 proc. alokacji,
natomiast we wnioskach o płatność benefi-
cjenci wykazali poniesienie 46,3 mld zł wy-
datków (wartość odpowiadająca dofinanso-
waniu UE), co stanowi 63,9 proc. alokacji. 

Jednak z różnych względów, np. w sku-
tek braku środków na tzw. wkład własny, sto-
pień absorpcji jest różny. W 9 wojewódz-
twach kontraktacja na koniec września 2013
roku przekraczała średnią z 16 RPO – naj-
bardziej w opolskim (95,2 proc.), łódzkim
(94,7 proc.), śląskim (94,4 proc.) i pomorskim
(93,5 proc.). Najniższy wskaźnik kontrakta-
cji odnotowano natomiast w wojewódz-
twach kujawsko-pomorskim (78,3 proc.) i lu-
belskim (80,5 proc.). Natomiast średnia war-
tość ogółem realizowanych projektów waha
się od 2,7 mln zł (śląskie) do 6,7 mln zł (ma-
zowieckie).

Wartość wydatków odpowiadających
środkom UE w zatwierdzonych przez Insty-
tucję Certyfikującą deklaracjach wynosiła
na koniec września 43 mld zł (59,4 proc. alo-
kacji) i wzrosła w stosunku do stanu na ko-
niec sierpnia 2013 roku o 0,8 mld zł (12 wo-
jewództw). Najwięcej środków w stosunku do
alokacji dotychczas certyfikowały do IC wo-
jewództwa: opolskie (73,3 proc.), wielko-
polskie (70,1 proc.) i świętokrzyskie (68,4
proc.). Najmniej – podlaskie (52,5 proc.), ku-
jawsko-pomorskie (52,6 proc.) i mazowiec-
kie (52,8 proc.). 

I tak we wrześniu 2013 roku (na pod-
stawie wniosków o płatność końcową), wy-
budowano… około 6 km dróg gminnych, po-
wiatowych i wojewódzkich, natomiast od uru-
chomienia RPO – około 518 km, a w planach
jest wybudowanie jeszcze ponad 794 km.
Dane dotyczące umów o dofinansowanie po-
kazują duże różnice pomiędzy poszczegól-
nymi programami w budowie dróg: od oko-
ło 9 km w województwie małopolskim do
90 km w województwie kujawsko-pomorskim.
Z kolei w zakresie modernizacji dróg, których
przebudowano łącznie około 6026 km, lide-
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W ramach polityki spójności europejskie pieniądze
będą mogły być kierowane m.in. na działania
wspierające rozwój pozarolniczej przedsiębiorczości
oraz zwiększające dostęp i upowszechniające
wykorzystanie technologii informacyjno-
-komunikacyjnych. Dofinansowanie uzyskają także
inwestycje związane z produkcją i dystrybucją
odnawialnych źródeł energii oraz ze zwiększaniem
efektywności energetycznej budynków
użyteczności publicznej
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rem jest województwo podkarpackie, gdzie do
końca września zmodernizowano około 889
km dróg. Natomiast najmniej w wojewódz-
twie dolnośląskim – około 76 km. W efekcie
wdrażania 16  RPO łącznie zostanie prze-
budowanych blisko 8012 km dróg – najwię-
cej w województwach podkarpackim (997
km), mazowieckim (957 km) i wielkopolskim
(817 km). 

Pozostając przy transporcie, to w 15
programach regionalnych zakończono re-
alizację 72 projektów, w efekcie których za-
kupiono lub zmodernizowano 847 szt. taboru
komunikacji miejskiej (większość środków wy-
asygnowano na zakup nowych autobusów),
dysponujących ponad 64 tys. miejsc. Doce-
lowo ze środków RPO zostaną zakupione lub
zmodernizowane łącznie 1492 jednostki ta-
boru o łącznej pojemności około 88,2 tys.
miejsc.

Międzygminna współpraca
Do końca września zmodernizowano

bądź wybudowano około 5315 km sieci
kanalizacji sanitarnej. Stanowi to wzrost
o około 84 km w stosunku do danych na ko-
niec sierpnia 2013 roku. W ramach 16 RPO
zamierza się wybudować lub zmodernizować
blisko 9198 km sieci kanalizacji sanitarnej. Naj-
większy postęp od początku wdrażania Pro-
gramu nastąpił w województwie podkar-
packim, w którym już oddano do eksploata-
cji około 1469 km, a jeszcze planuje się 78 km.
Z kolei największy udział w budowie bądź
przebudowie sieci wodociągowej ma woje-
wództwo świętokrzyskie, bo ze zrealizowanych
łącznie 1980 km przypadło na nie 518 km,
a najmniejszy – wielkopolskie (około 6 km).
Zgodnie z informacjami zawartymi w umo-
wach o dofinansowanie planowane jest wy-
budowanie lub zmodernizowanie około 3474
km sieci wodociągowej.

W zestawieniu wartości umów/decyzji
o dofinansowanie w podziale na wojewódz-
twa, powiaty i gminy jest blisko 9300 pozycji.
Najmniejsze dofinansowanie, bo 594,84 zł
z Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Wielkopolskiego na lata 2007–
2013, dostała w 2010 roku warszawska firma
Daunpol Sp. z o.o. na realizację w Rzgowie
(wielkopolskie) wartego 998,55 zł projektu
„Promowanie bioróżnorodności i ochrony
przyrody (w tym Natura 2000)”. Ale firma na
terenie powiatu konińskiego zrealizowała
14 takich projektów! Zresztą to i tak więcej od
118,15 zł, które w 2009 roku dostała Instytu-
cja Zarządzająca Regionalnym Programem
Operacyjnym dla Województwa Dolnoślą-
skiego/Urząd Marszałkowski Województwa
Dolnośląskiego/Departament Regionalnego
Programu Operacyjnego/Wydział Zarządza-
nia Regionalnym Programem Operacyjnym
na „Monitoring realizacji RPO WD w 2009
roku”, który kosztował… 139 zł!!!

Wracając do wielkopolskiej gminy Rzgów,
to 4 września zawarła umowę z Samorządem
Województwa Wielkopolskiego o dofinan-
sowanie wartego 5 mln zł projektu „Upo-
rządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na
terenie gminy Rzgów”. W ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich, działanie
„Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności
wiejskiej”, pozyskano 3 mln zł, co jest naj-

wyższą kwotą środków unijnych uzyskanych
przez gminę w latach 2007–2013.

Dofinansowanie mogą też uzyskać związ-
ki gmin. Przykładem Związek Międzygmin-
ny ds. Ekologii w Żywcu, który z Programu

Infrastruktura i Środowisko na realizację
w latach 2007–2015 wartego 85,8 mln zł pro-
jektu „Oczyszczanie ścieków na Żywiec-
czyźnie – Faza II” otrzymał 58,5 mln zł do-
finansowania.

Debaty o rozwoju regionów
Finansowanie inwestycji samorządo-

wych było tematem przewodnim II edycji
Kongresu Samorządów Gmina 2013 (Po-
znań, 8–9 października), będącego platformą
wymiany doświadczeń oraz dyskusji o roz-
woju regionów. W debacie inaugurującej
wydarzenie oraz panelowych dyskusjach po-
święconych wsparciu samorządowych przed-
sięwzięć z nowej puli Funduszy Europejskich
uczestniczył Adam Ździebło, wiceminister roz-
woju regionalnego.

– Administracja samorządowa z jednej
strony jest beneficjentem unijnej pomocy,
a z drugiej została włączona w zarządzanie
programami operacyjnymi. To pokazuje, że
samorząd jest i będzie nieodzownym part-
nerem dla wszystkich działających na rzecz
skutecznego i efektywnego wykorzystania
Funduszy Europejskich – podkreślił podczas

POLSKA SAMORZĄDOWA

Warto już przygotowywać się do nowego rozdania.
Rada Europejska podjęła kluczowe decyzje 
w sprawie budżetu unijnego na lata 2014–2020. 
Po zatwierdzeniu ich przez Parlament Europejski
Polska otrzyma 72,9 mld euro na realizację polityki
spójności. To ostatni taki budżet
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otwierającej Kongres sesji plenarnej „Czy na-
leży zmienić kształt polskiej samorządności?”.

Wiceszef resortu zaznaczył, że zgodnie
z zapisami Krajowej Strategii Rozwoju Re-
gionalnego, rola regionów i ich władz ewa-
luować będzie od zarządzania funduszami eu-
ropejskimi do kierowania i aktywnego za-
rządzania polityką rozwoju, a tym samym
zwiększenia odpowiedzialności za decyzje po-
dejmowane w tym zakresie. – Stawiamy na
stopniową ewolucję, a nie na rewolucję.
Dzięki takiemu podejściu zwiększy się udział
lokalnej społeczności w podejmowaniu decyzji
dotyczących rozwoju danego terytorium, co
spowoduje, że będzie ono traktowane jako do-
bro wspólne. 

Podkreślił też, że samorządy to jeden
z głównych beneficjentów unijnej pomocy po
2013 roku: korzystać będą w zasadzie ze
wszystkich oferowanych na lata 2014–2020
programów.

Natomiast podczas drugiego dnia
XIV Kongresu Gmin Wiejskich RP, odbywa-
jącego się pod hasłem „Jaki rozwój obszarów
wiejskich po 2014 roku?” (Serock, 15–16 paź-
dziernika), Elżbieta Bieńkowska, minister
rozwoju regionalnego, powiedziała: – Pod-
stawowym źródłem wsparcia rozwoju rol-
nictwa i obszarów wiejskich będą środki do-
stępne w ramach II filaru Wspólnej Polityki
Rolnej. Będzie ono uzupełnione środkami
z polityki spójności – każdy program, oprócz
Pomocy Technicznej, będzie wskazywał spo-
sób inwestowania w rozwój obszarów wiej-
skich.

Ponieważ strategia wykorzystania w no-
wej perspektywie finansowej funduszy eu-
ropejskich, określona w projekcie Umowy
Partnerstwa, uwzględnia szczególne zna-
czenie prowadzenia działań rozwojowych na
terenach wiejskich, zostały one wskazane
wprost jako jeden z obszarów strategicznej
interwencji państwa. – Zatem podejmowa-
ne na ich terenie działania będą mogły być
finansowane w ramach wszystkich polityk
– zaznaczyła Elżbieta Bieńkowska. Dodała
jednocześnie, że według wstępnych sza-
cunków na działania bezpośrednio adreso-
wane na obszary wiejskie może zostać prze-
znaczone około 4,5 mld euro. – Zgodnie
z przyjętymi założeniami nowego budżetu,
główna rola w realizacji zadań związanych
z rozwojem terenów wiejskich spoczywać bę-
dzie na samorządach województw. Środki
zatem będą płynąć przede wszystkim z re-
gionalnych programów oraz ze zregionali-
zowanej części Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich.

Kierunki wsparcia
W ramach polityki spójności europejskie

pieniądze będą mogły być kierowane m.in. na
działania wspierające rozwój pozarolniczej
przedsiębiorczości oraz zwiększające dostęp
i upowszechniające wykorzystanie technolo-
gii informacyjno-komunikacyjnych. Dofi-

nansowanie uzyskają także inwestycje zwią-
zane z produkcją i dystrybucją odnawialnych
źródeł energii oraz ze zwiększaniem efek-
tywności energetycznej budynków użytecz-
ności publicznej. Znaczna część środków po-
lityki spójności trafi na tzw. projekty miękkie,
mające na celu zwiększenie aktywizacji za-
wodowej, walkę z ubóstwem i wyłączeniem
społecznym, wyrównywaniem szans eduka-
cyjnych. – Ponadto, otwiera się szansa na re-
alizację kompleksowych projektów na rzecz
obszarów ze specyficznymi problemami, jak
na przykład tereny dawnych Państwowych
Gospodarstw Rolnych – zapowiedziała sze-
fowa resortu. 

Wracając do statystyki, do końca września
2013 roku wybudowano około 489,2 km sie-
ci internetu szerokopasmowego – najwięcej
w województwie warmińsko-mazurskim (oko-
ło 207 km). Ale z umów o dofinansowanie wy-
nika, że w planach jest wybudowanie około
18 913 km sieci internetu szerokopasmowe-
go. Ponadto już udostępniono 2455 PIAP-y
(publiczne punkty dostępu do internetu),
a – zgodnie z deklaracjami beneficjentów
– planowane jest uruchomienie jeszcze 4930
takich punktów. 

– W obecnej perspektywie na działania,
których celem jest rozwój społeczeństwa
informacyjnego, przeznaczyliśmy około
3,5 mld euro. W kolejnych latach wsparcie bę-
dzie kontynuowane, jednak – zgodnie z za-
łożeniami Umowy Partnerstwa – budowa,
rozbudowa lub przebudowa sieci szeroko-
pasmowych będzie w latach 2014–2020 fi-
nansowana ze środków UE wyłącznie w ra-
mach jednego Programu Polska Cyfrowa
– podkreśliła wiceminister rozwoju regional-
nego Iwona Wendel podczas 40. międzyna-
rodowej konferencji Polskiej Izby Komunikacji
Elektronicznej (Łódź, 14–17 października).

– Wyciągnęliśmy wnioski z obecnych
doświadczeń i chcemy wprowadzać uprosz-
czenia. Rozwiązanie, które zaproponowali-
śmy, jest odpowiedzią na fragmentaryzację
wsparcia w perspektywie 2007–2013. Przy-
pominam, że dotychczas projekty dotyczące
tworzenie infrastruktury dostępu do internetu
realizowane były na poziomie regionalnym
oraz w dwóch programach zarządzanych cen-
tralnie.

Polska Cyfrowa
Środki w Programie Polska Cyfrowa to

1,9 mld euro, z czego ponad 872 mln euro zo-
stało zaplanowane na powszechny dostęp do
szybkiego internetu. Zaprojektowane działania
będą polegać na wsparciu projektów budo-
wy, rozbudowy lub przebudowy sieci dostę-
powej, a także sieci szkieletowej i dystrybu-
cyjnej zapewniającej szerokopasmowy dostęp
do internetu o parametrach co najmniej
30 Mb/s. Odbiorcami wsparcia w ramach tego
programu w zakresie sieci szerokopasmowych
będą przedsiębiorstwa telekomunikacyjne,
jednostki samorządu terytorialnego lub ich

związki oraz stowarzyszenia. Przewiduje się
także możliwość realizacji projektów w for-
mule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Do zakończenia obecnej unijnej per-
spektywy finansowej zostały tygodnie, ale be-
neficjenci na zakończenie projektu i rozliczenie
środków otrzymanych na jego realizowanie
mają czas do 2015 roku.

Warto już przygotowywać się do nowe-
go rozdania. Rada Europejska podjęła klu-
czowe decyzje w sprawie budżetu unijnego
na lata 2014–2020. Po zatwierdzeniu ich
przez Parlament Europejski Polska otrzyma
72,9 mld euro na realizację polityki spójności.
To ostatni taki budżet! Środki te będzie moż-
na zainwestować m.in. w badania naukowe
i ich komercjalizację, kluczowe połączenia dro-
gowe (autostrady, drogi ekspresowe – bo na
drogi gminne nie będzie ani złotówki), rozwój
przedsiębiorczości, transport przyjazny śro-
dowisku (kolej, transport publiczny), cyfryzację
kraju (szerokopasmowy dostęp do Internetu,
e-usługi administracji) czy włączenie społeczne
i aktywizację zawodową.

Zgodnie z zapisami projektu Umowy
Partnerstwa, na realizację 15 regionalnych
programów zostanie przeznaczone około
60 proc. funduszy strukturalnych (Europej-
ski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Euro-
pejski Fundusz Społeczny) dla tej kategorii re-
gionów. Najwięcej mają otrzymać woje-
wództwa śląskie (3,12 mld euro), małopol-
skie (2,58 mld euro), wielkopolskie (2,20 mld
euro ), łódzkie (2,02 mld euro) i dolnośląskie
(2,02 mld euro), a najmniej – opolskie (847,1
mln euro). Osobno potraktowano mazo-
wieckie: fundusze na Mazowiecki Regional-
ny Program Operacyjny stanowią około
60 proc. alokacji dla tego regionu i wynoszą
1923,3 mln euro. Pozostałe 40 proc. środków
z funduszy strukturalnych z puli dla Ma-
zowsza (1,4 mld euro) dostępne będzie dla
beneficjentów z tego regionu w programach
krajowych.

Ponadto, będą mogli oni korzystać ze
środków Funduszu Spójności dostępnego
w nowym Programie Infrastruktura i Śro-
dowisko, którego środki nie są alokowane na
poszczególne kategorie regionów, tylko na po-
ziomie państwa członkowskiego. W ramach
funduszy polityki spójności będzie realizo-
wanych 6 krajowych programów, w tym je-
den ponadregionalny dla województw Polski
Wschodniej.

Na rozdzielenie pełnej kwoty środków na
programy krajowe oraz określenie ostatecz-
nych proporcji w ogólnej alokacji pomiędzy
Europejskim Funduszem Rozwoju Regio-
nalnego a Europejskim Funduszem Spo-
łecznym trzeba poczekać na zakończenie
prac nad budżetem UE na lata 2014–2020
w Parlamencie Europejskim. Na razie Mini-
sterstwo Rozwoju Regionalnego przedstawiło
wstępną propozycję podziału, m.in. na re-
alizację programu Polska Wschodnia prze-
znaczono 2 mld euro. �



Dotacja z Unii umożliwi realizację bu-
dowy sieci ciepłowniczej w gminie. Czy
właśnie ten projekt ma dziś nadrzędne zna-
czenie dla jakości życia mieszkańców i roz-
woju zarządzanej jednostki?

– Realizacja projektu przyczyni się do
zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do po-

wietrza, a w konsekwencji do zmniejszenia
szkodliwego oddziaływania tych zanieczysz-
czeń na środowisko i zdrowie ludzi za-
mieszkujących na naszym terenie.

Projekt ma niewątpliwie proekologiczny
charakter, co jest w dzisiejszych czasach
bardzo ważnym aspektem, i pozostaje w zgo-
dzie z polityką horyzontalną Unii Europejskiej,
a jednocześnie pozwala na wyeliminowanie
zidentyfikowanych problemów i pozytywnie
wpływa na rozwój społeczno-gospodarczy
w całej gminie Daszyna.

Na czym polega innowacyjny charakter
projektu?

– Innowacyjny charakter projektu pole-
ga głównie na wdrożeniu nowych rozwiązań
technicznych i technologicznych, dzięki cze-

mu w efektywny sposób zostaną rozwiązane
problemy mieszące się w obszarach unijne-
go wsparcia. Poprzez realizację tej innowa-
cyjnej inwestycji wypracowuje się, upo-
wszechnia i włącza do głównego nurtu poli-
tyki rozwojowej gminy nowe rozwiązania,
wpływające m.in. na polepszenie komfortu ży-
cia mieszkańcom.

Jakie inne czynniki zadecydowały o przy-
znaniu dofinansowania i niosą zysk dla
gminy?

– Głównymi czynnikami, które zdecy-
dowały o przyznaniu dofinansowania, są efekt
ekologiczny i społeczne oddziaływanie in-
westycji.

Rozmawiał Piotr Nowacki

Innowacyjny projekt
Rozmowa ze Zbigniewem Wojterą, wójtem gminy Daszyna

POLSKA SAMORZĄDOWA

Całkowita wartość projektu wyno-
si 7 646 024,40 zł, z czego wartość
dofinansowania z EFRR wynosi
5 283 216,38 zł, co stanowi 84,99

proc. kosztów kwalifikowanych. Przedmiotem
projektu jest: budowa stacji gazowej reduk-
cyjno-pomiarowej na terenie gminy Witonia
oraz budowa sieci gazowej średniego ciśnie-
nia do 0,5 MPa. Gazociąg, poprzez spalanie
gazu w kotłowniach, zasilać będzie trzy miej-
scowości: Daszynę, Mazew i Korytę. Zapo-
trzebowanie energetyczne każdej z kotłowni
to około 100 m3/h. Kotłownie zaopatrzone
zostaną w stacje redukcyjno-pomiarowe.
Łączna długość projektowanej sieci wynosi
22 674 m.

Projekt realizowany jest na terenach bez
istniejącej sieci gazowej, a jego zadaniem jest
zabezpieczenie dostaw gazu dla mieszkańców
gminy Daszyna na poziomie powyżej 75 proc.
dotychczasowego zaopatrzenia na gaz. Re-
alizacja zadania pozwoli zwiększyć dostęp do
stosunkowo taniego źródła energii, jakim jest
gaz ziemny, oraz umożliwi podłączenie do sie-
ci nowych odbiorców.

Celem projektu jest poprawa stanu śro-
dowiska naturalnego i bezpieczeństwa ener-

getycznego, jak również dywersyfikacja źró-
deł energii. Zakres działań wyznaczonych
w tym projekcie ma za zadanie pozytywnie
wpłynąć na: poprawę jakości powietrza, ob-
niżenie kosztów ogrzewania obiektów, po-
prawę komfortu cieplnego w obiektach oraz
rozwój i poprawę infrastruktury gazowej
województwa. Ponadto realizacja przedsię-

wzięcia wpłynie pozytywnie na społeczno-
gospodarczy rozwój gminy, przyczyni się
do budowania jej perspektyw rozwojowych
i pozytywnego, nowoczesnego wizerunku,
a mieszkańcom da poczucie bezpieczeń-
stwa i komfortu.

www.daszyna.bip.cc

Komfort i bezpieczeństwo
Gmina Daszyna realizuje projekt „Budowa lokalnej infrastruktury gazu ziemnego”,
który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Łódzkiego na lata 2007–2013, Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, 
zapobieganie zagrożeniom i energetyka, Działanie II.8 Ochrona powietrza
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W2012 roku gmina Dąbrowa Bia-
łostocka pozyskała środki unij-
ne dostępne w ramach trzech
programów: PO Kapitał Ludz-

ki, RPO Województwa Podlaskiego i Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dzięki
wsparciu UE udało się rozbudować infra-
strukturę wodno-ściekową na terenach wiej-
skich gminy, przeprowadzić remont i moder-
nizację sali gimnastycznej przy Zespole Szkół
Samorządowych w Dąbrowie Białostockiej
oraz zaktywizować zawodowo mieszkańców
gminy zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Na projekt usprawniający gospodarkę
wodno-ściekową o całkowitej wartości 13 043
628,55 zł samorząd Dąbrowy Białostockiej
uzyskał dofinansowanie z RPO WP w wy-
sokości 10 000 000 zł, na inwestycję obej-
mującą remont kapitalny sali gimnastycznej
na łączną kwotę 709 855,35 zł otrzymał 390
420,43 zł z RPO WP, a na projekt pn. „Ak-
tywność wyznacznikiem lepszego jutra” – 143
549,69 zł przyznane w ramach PO KL.

Dzięki modernizacji sali gimnastycznej,
obejmującej wykonanie robót budowlanych,
wymianę instalacji elektrycznej i c.o., wymianę
nagłośnienia, montaż mechanicznej instala-
cji nawiewowo-wyciągowej i wyposażenia
sportowego, dostosowanie obiektu do wy-
magań osób niepełnosprawnych oraz adap-
tację jednego z pomieszczeń zaplecza na sal-
kę rehabilitacyjną dla osób niepełnospraw-
nych, młodzież zyskała nowoczesny obiekt,
zaś gmina została doceniona jako inwestor
wyróżnieniem w XXVII edycji ogólnopol-
skiego konkursu Modernizacja Roku 2012.

Projekt aktywizacji społecznej, na który
złożyły się warsztaty „Równouprawnienie
a równość – stereotypy, dyskryminacja, uprze-
dzenia na rynku pracy”, warsztaty kompetencji
społecznych, indywidualne konsultacje z do-
radcą zawodowym oraz zajęcia z psycholo-
giem, a także cykl szkoleń zawodowych i kurs
prawa jazdy kategorii B, spotkał się ze spo-
rym odzewem ze strony mieszkańców. Z ofer-
ty skorzystało 25 kobiet i 11 mężczyzn z ob-

szaru gminy korzystających z pomocy spo-
łecznej, w tym 24 osoby bezrobotne, 9 osób
pracujących w nisko dochodowych gospo-
darstwach rolnych i 4 osoby niepełnospraw-
ne. Uczestnicy zyskali szansę zwiększenia kwa-
lifikacji zawodowych, zdolności komunika-
cyjnych, asertywności i umiejętności sprzy-
jających pracy w zespole oraz zaistnienia na
rynku, z większą motywacją i wiarą we wła-
sne siły.

www.dabrowa-bial.pl

Schwytane szanse
Gmina Dąbrowa Białostocka z sukcesami aplikuje o dotacje unijne, aby poprawiać 
jakość życia lokalnej społeczności i jak najpełniej odpowiadać na potrzeby mieszkańców

Wyremontowana sala gimnastyczna

Burmistrz Trzebiatowa ogłasza pierwszy przetarg ustny
nieograniczony na sprzedaż działek inwestycyjnych
o łącznej powierzchni 8,6 ha przeznaczonych pod
obiekty produkcyjne z towarzyszeniem składów i maga-
zynów oraz handlu do obsługi produkcji. Działki znajdują
się w sąsiedztwie drogi wojewódzkiej nr 102 Kołobrzeg–
Międzyzdroje. Przetarg odbędzie się w dniu 18 grudnia
2013 roku o godz. 12.00 w sali nr 15 Urzędu Miejskiego
w Trzebiatowie. Cena wywoławcza: 915 tys. zł.

Urząd Miejski w Trzebiatowie
ul. Rynek 1, 72-320 Trzebiatów
tel. 91 387 37 00, fax 91 387 26 19
e-mail: sekretariat@trzebiatow.pl
www.trzebiatow.pl

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców
z branży hotelarskiej i turystycznej, oferujemy dwie
działki inwestycyjne o łącznej powierzchni blisko 3 ha
w pierwszej linii zabudowy od strony morza, w Mrzeży-
nie, w odległości 60 m od plaży oraz w sąsiedztwie
moder- nizowanego Portu Rybackiego. Obecnie gmina
jest na etapie zmiany planu miejscowego dla tego ob-
szaru, co umożliwia modyfikację ustaleń uwzględniają-
cych potrzeby inwestora.

Burmistrz Trzebiatowa ogłasza drugi przetarg ustny nie-
ograniczony na sprzedaż działki inwestycyjnej o po-
wierzchni 8739 mkw. znajdującej się w Mrzeżynie
w odległości niespełna 400 m od plaży i przeznaczonej
pod lokalizację domów wczasowych lub sanatoriów
o wysokim standardzie zabudowy. Przetarg odbędzie
się w dniu 4 grudnia 2013 roku o godz. 12.00 w sali
nr 15 Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie. Cena wywo-
ławcza: 2 mln. zł.

Dodatkowych informacji udziela:
Łukasz Tabiszewski, podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami, tel. 91 387 22 75; e-mail: nieruchomosci@trzebiatow.pl



Michał Tabaka

Obowiązujące od 1 lipca przepisy
miały nieść za sobą dwa główne
przesłania. Po pierwsze ustawo-
dawca dokonał pewnej decen-

tralizacji, dając JST do ręki i instrumenty i od-
powiedzialność. Od tego dnia bowiem to wła-
śnie gminy stały się całkowicie odpowie-
dzialne za prowadzoną na ich terenie go-
spodarkę odpadami.

Na początku pojawienia się tego pomy-
słu w przestrzeni publicznej nie zabrakło gło-
sów, iż nie jest to nic innego jak tylko kolej-
ne ciężarki dokładane na samorządowe bar-
ki przez rekina finansjery – ministra Ro-
stowskiego. Więcej słuszności można jednak
znaleźć w tych opiniach, które opierały się na
poglądzie, iż polskie miasta na zmianach prze-
pisów mogą jeszcze skorzystać, że segrega-
cja może stać się dla nich możliwością do po-
szukiwania dodatkowych – jak bardzo dzisiaj
potrzebnych – dochodów. W końcu też gmi-
ny mogą dzięki temu zmodernizować swój
wewnętrzny silnik – infrastrukturę. 

Drugim bagażem niesionym przez no-
welizację Ustawy o gospodarce odpadami
miała być ekologiczna promocja i zachę-
canie mieszkańców kraju nad Wisłą do se-
gregowania, akcentując przy okazji ich czu-
łe punkty. Do tego celu użyto prostego me-
chanizmu, który składał się z takiej oto za-
leżności: chcesz płacić mniej – zacznij se-
gregować, ku dobru twojego portfela, śro-
dowiska i przyszłych pokoleń. Dzięki temu
miały, w intencjach prawodawcy, zniknąć
dzikie wysypiska śmieci. Polakom bowiem
powinno to przestać się opłacać, gdyż nie-
zależnie od tego, gdzie wyrzucą swoje od-
pady i tak będą musieli sięgnąć do swojej
kieszeni. Tak jakby troska o nią była sil-
niejsza niż genetyczne wręcz lenistwo i chęć
do kombinowania, do wytwarzania korzy-
ści, ale tylko dla siebie, niekiedy kosztem in-
nych.

Rząd nie popuszcza
Za chwilę minie pół roku od wprowa-

dzenia nowych przepisów śmieciowych.
Już wiadomo, że gospodarka odpadami na
nowych torach nie stała się antidotum na całe
śmieciowe zło. Że prosty rachunek ekono-
miczny nie do końca przełożył się na ko-
nieczne zmiany w mentalności. I że musi mi-

nąć jeszcze co najmniej jedno półrocze, by
nasze środowisko rzeczywiście odczuło
nowy trend. Tymczasem gminy muszą po-
rządkować powstały bałagan zamiast wspo-
magać budżety enigmatycznymi na razie
wpływami.

Dodatkowo sprawę komplikuje posta-
nowienie Trybunału Konstytucyjnego, mó-
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Nie martwmy się o portfele,
a o mentalność
Półtora roku – tyle czasu miały Jednostki Samorządu Terytorialnego (JST) 
na przygotowanie się do nowych przepisów dotyczących gospodarki odpadami. 
Okazuje się, że to zbyt mało. Jak Polska długa i szeroka słychać śmieciowe 
utyskiwania. Rząd już pisze zmiany, które będzie chciał wprowadzić na wiosnę. 
Najważniejsze pytanie brzmi, czy w ogóle jakiekolwiek przepisy są w stanie 
zmienić nastawienie i mentalność Polaków, by w końcu zrozumieli, iż nowa 
śmieciowa rzeczywistość od nich też wymaga aktywności?

POLSKA SAMORZĄDOWA

Pewne jest jedno: na brak pracy i zajęć pracownicy
resortu środowiska nie będą mogli w najbliższym
czasie narzekać. Po nowelizacji przepisów wielu
sobie wiele obiecuje, zapominając, że nikt 
jeszcze nie wprowadził w życie przepisów, 
które zadowoliły każdą ze stron



wiące o tym, że opłata za śmieci ma stano-
wić odzwierciedlenie rzeczywistych kosztów.
Gmina nie może na niej zarabiać, ani do niej
dopłacać. 

Rząd nie popuszcza i w całym kraju pro-
wadzi badania i analizy. Wszystko po to, by
wychwycić najczęstsze błędy, wyeliminować
je i dążyć do stworzenia systemu idealnego.
Najlepiej pokazują to kontrole obecnie pro-
wadzone w województwie mazowieckim. Po
trzech miesiącach na 32 gminy sprawdzono
10. W większości nie zorganizowano jeszcze
wszystkich punktów selektywnej zbiórki od-
padów komunalnych. O zakładanym pozio-
mie odzysku i recyklingu już nawet nie wspo-
minając.

Niezgodności
Pełna wykonywalność przepisów gdzie-

niegdzie jest wstrzymywana. Jak podaje por-
talsamorządowy.pl, obecnie w Trybunale są
cztery wnioski dotyczące ustawy o utrzyma-
niu czystości i porządku w gminach. Dwa
z nich złożyły gminy: Inowrocław i Świdnik,
trzeci – posłowie SLD, czwarty – posłowie
PiS. Według posłów obu ugrupowań ustawa
jest niezgodna przede wszystkim z art. 217
Konstytucji, według którego podatki i inne
daniny publiczne powinny być nakładane,
a stawki podatkowe określane tylko w usta-
wie. Zdaniem posłów ustawa powinna okre-
ślać widełki, w ramach których rady po-
szczególnych gmin mogłyby ustalać wyso-
kość opłaty, tak jak dzieje się to z podatka-
mi lokalnymi, np. podatkiem od nierucho-
mości.

Sposób ustalania i nakładania opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi
zakwestionowała również Rada Świdnika.
Z kolei Rada Inowrocławia podważyła przede
wszystkim samą ideę przetargów na odbiór
i zagospodarowanie śmieci. Jej zdaniem
gminy nie powinny zlecać odbioru odpadów
komunalnych w ramach przetargu, tylko po-
wierzać to zadanie w ramach tzw. zadań wła-
snych.

Niezależnie od tych rozstrzygnięć rękę na
pulsie stara się trzymać także Ministerstwo
Środowiska. Resort nie tak dawno sam na-
kłaniał samorządowców do zgłaszania nie-
prawidłowości.

– Osobiście złożyłem jeszcze w lipcu swo-
je uwagi na ręce ministra środowiska. Ak-
centowałem przede wszystkim złe rozwiąza-
nia dotyczące obowiązku składania deklara-
cji tak często, jak zmieniają się lokalne prze-
pisy – twierdzi Jerzy Kurzawa, pełnomocnik
prezydenta Siemianowic Śląskich ds. moni-
torowania systemu gospodarki odpadami
i rozwoju przedsiębiorczości.

Skargi „z terenu”
Ciężar spływających „z terenu” skarg

i uwag w sprawie obowiązujących od lipca
przepisów nakłonił gabinet Donalda Tuska do
refleksji i wprowadzenia do ustawy kilku

zmian, co ustami Marcina Korolca, ministra
środowiska, już zapowiedziano. Zmiany
miałyby zacząć obowiązywać od wiosny
przyszłego roku. Na czym mają polegać?

– Chcemy uprościć pewne procedury
i wyjść naprzeciw oczekiwaniom mieszkań-
ców. Będziemy chcieli, aby w przypadku
zmiany uchwały przez samorząd obywatel nie
musiał składać kolejnych deklaracji. W noweli
będą także wskazane wprost obowiązki
wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, któ-
re mają zbierać deklaracje i opłaty śmiecio-
we od swoich mieszkańców. Doprecyzowa-
ne mają być także przepisy dotyczące spraw-
dzalności – zapowiada szef resortu środo-
wiska.

Wedle rządowych zapowiedzi prace nad
zmianami w ustawie mają potrwać do koń-
ca tego roku. Na wiosnę przyszłego powin-
ny wejść w życie. – To nie będzie kolejna re-
wolucja, ale raczej zmiany techniczne – za-
powiada poseł Tadeusz Arkit, przewodniczący
podkomisji stałej ds. monitorowania gospo-
darki odpadami. – W ciągu półtora miesią-
ca przedłożymy projekt. Chciałbym, żeby usta-
wa została znowelizowana jeszcze w tym
roku. Byłoby najlepiej, gdyby to był projekt po-
selski, bo to skraca ścieżkę legislacyjną – do-
daje.

Inną proponowaną zmianą jest powrót
egzekucji opłat śmieciowych do urzędów
skarbowych, co – zdaniem przedstawicieli
JST – powinno znacznie odciążyć i tak już
dziurawe budżety polskich miast i gmin. Tu-
taj jednak swoje veto zgłaszają urzędnicy skar-
bowi, którzy twierdzą, że teraz mamy do czy-
nienia z szukaniem na siłę tego, który pod-
niesie ów ciężar. – To kolejna próba dołoże-
nia urzędnikom obowiązków – przekonuje
Tomasz Ludwiński, przewodniczący rady sek-
cji krajowej pracowników skarbowych NSZZ
Solidarność.

Krok do zmian
Kolejnym elementem koniecznym – we-

dle ekspertów – do zmiany jest kwestia tzw.
elektrośmieci. Branża producentów sprzętu
RTV, AGD, IT i oświetleniowego proponuje
resortowi środowiska własne rozwiązania
tego problemu. – Szara strefa nadal króluje
i dobrze sobie radzi w Polsce. Chcemy więc
zaproponować Ministerstwu Środowiska
konkretne rozwiązania – zapowiada Michał
Kanownik, dyrektor Związku Importerów
i Producentów Sprzętu Elektrycznego i Elek-
tronicznego Branży RTV i IT (ZIPSEE).
– Przede wszystkim system monitorowania
online odpadów, który ma być narzędziem dla
Wojewódzkich Inspektorów Ochrony Śro-
dowiska, pomagającym wyłapywać miejsca,
które należy sprawdzać.

Minister środowiska Marcin Korolec
w swoich publicznych wystąpieniach zdaje so-
bie sprawę z tych wszystkich niedociągnięć lub
obszarów do jednoznacznej poprawy i jak
mantrę powtarza, że nowe przepisy to tylko

krok do podjęcia prawdziwych zmian. – Zy-
skają te samorządy, które będą umiały wpro-
wadzić prawidłową segregację i wtedy będą
miały produkt, którym będą mogły się dzie-
lić z przemysłem, który będzie gotowy do od-
bierania tego surowca. Znamy przypadki
w Skandynawii czy w innych rozwiniętych
państwach, gdzie odbiór posegregowanych
odpadów odbywa się za darmo, dlatego
właśnie, że one są surowcem. I gdybyśmy
umieli doprowadzić do takiego systemu, to
byłoby to ze skutkiem pozytywnym i dla
mieszkańców, i dla gospodarki – mówi.

Zadanie (nie)wykonalne
Pewne jest jedno: na brak pracy i zajęć

pracownicy resortu środowiska nie będą
mogli w najbliższym czasie narzekać. Po no-
welizacji przepisów wielu sobie wiele obiecuje,
zapominając, że nikt jeszcze nie wprowadził
w życie przepisów, które zadowoliły każdą ze
stron. Warto jednak już teraz, zaledwie po kil-
ku miesiącach obowiązywania przepisów,
zmieniać je w tych obszarach, w których – we-
dle zgłoszeń z całej Polski – po prostu źle się
dzieje. Rzecz jasna nie można zakładać, że na
przyszłoroczną wiosnę znikną, jak za do-
tknięciem czarodziejskiej różdżki, wszystkie
niedociągnięcia. Wszak do tej pory jeszcze
w 17 gminach nie rozstrzygnięto przetargu na
wybór firmy, która na zlecenie gminy odbie-
rałaby od mieszkańców odpady. W 69 gmi-
nach w tym zakresie obowiązuje okres przej-
ściowy. W skali kraju zaś stoimy przed jesz-
cze większymi wyzwaniami. Do 2020 roku
masa odpadów składowanych na wysypiskach
w Polsce ma się zmniejszyć o 65 proc. Do tego
samego roku poziom recyklingu i przygoto-
wania do ponownego użycia papieru, plastiku,
metali i szkła ma sięgnąć co najmniej 50 proc.
w stosunku do ogólnej masy tych odpadów
wytworzonych w 1995 roku. W Polsce obec-
nie ponad 70 proc. śmieci trafia na wysypi-
ska, a tylko około 11 proc. jest poddawanych
odzyskowi, tak więc zakres koniecznych mo-
dyfikacji jest ogromny.

Od przygotowywanych na wiosnę mo-
dyfikacji ważniejsze wydają się zmiany, jakie
w ciągu najbliższych lat zajdą lub powinny
zajść w głowach Polaków. Problem polega na
tym, że liczenie tylko i wyłącznie we własnej
kieszeni, jednak trochę krótkowzroczne, musi
zastąpić opieranie się na nie zawsze mate-
rialnych korzyściach, ale w perspektywie co
najmniej kilkunastu lat. Czy to zmieni fakt, że
na śmieciach po prostu ktoś zarobi, a ktoś
straci? Nie, wszak tak jest zbudowany wol-
norynkowy i kapitalistyczny świat. Ważniej-
szy jest chyba ów środek tych relacji, czyli zwy-
kli mieszkańcy. Teraz toczy się walka o ich sa-
mopoczucie, by nie uważali się za oszukanych
i wyprowadzonych w pole, a raczej zapro-
szonych do nowego sposobu myślenia, czym
zyskają kolejne pokolenia. Zadanie wyjątko-
wo trudne, co nie oznacza, że nie do wyko-
nania. �

POLSKA SAMORZĄDOWA
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Pasma Beskidu Niskiego są wręcz
stworzone do tego, aby zwiedzać je
na nartach i na rowerze. Liczne tra-
sy, zarówno oznakowane, jak i nie-

oznakowane, zróżnicowane pod względem
długości i stopnia trudności, zachęcają do ak-
tywności i umożliwiają poznanie pięknych,
dziewiczych terenów gminy w atrakcyjnej for-
mie. Tych, którzy wolą zimowy wypoczynek
w górach, przyciągną doskonałe warunki
do uprawiania narciarstwa biegowego – bli-
sko 100 km oznakowanych i dobrze utrzy-
manych tras. Otwarte przestrzenie, latem wy-
korzystywane jako pastwiska, oraz zaciszne,
mało uczęszczane drogi leśne sprawiają, że
bieganie na nartach jest prawdziwą przy-
jemnością.

Dodatkową atrakcją pobytów na tere-
nie gminy Sękowa, której północno-
wschodnią część stanowi Magurski Park
Narodowy, są kuligi z pochodniami i pie-

czeniem kiełbasy przy dźwiękach łemkow-
skiej muzyki oraz z możliwością delekto-
wania się regionalnymi trunkami. Zwolen-
nicy narciarstwa zjazdowego mogą szaleć
na Magurze Małastowskiej, a także mniej-
szych wyciągach w Małastowie i Sękowej.
Na turystów pragnących wypoczynku cze-
ka również Wapienne Zdrój – najmniejsze
uzdrowisko w kraju wykorzystujące wody
siarczkowe.

Będąc w gminie Sękowa, warto zobaczyć
jeden z najwspanialszych zabytków bu-
downictwa drewnianego w Polsce – ko-
ściół pw. Świętych Filipa i Jakuba w Sęko-
wej oraz Cerkiew w Owczarach. Obiekty te
zostały uhonorowane prestiżowym odzna-
czeniem Prix Europa Nostra, a następnie
wpisane na listę Światowego Dziedzictwa
Kultury UNESCO.

www.sekowa.pl

Sękowa zachwyca
Małopolska gmina Sękowa, usytuowana w powiecie gorlickim, to doskonałe miejsce
do inwestowania i wypoczynku, do którego zachęcają stacje narciarskie i dorzecza 
Sękówki, przecinające pasma Magury Wątkowskiej oraz Magury Małastowskiej

Uzdrowisko Wapienne

Magura Małastowska

Fot. KRZYSZTOF MATUSIK (2)

Wgminie udało się zrealizować
szereg inwestycji, które wpłynęły
i nadal wpływają na poziom ży-
cia i zadowolenie mieszkań-

ców. Dzięki dotacjom teren staje się atrak-
cyjniejszy również dla inwestorów, którzy two-
rzą tu nowe miejsca pracy. Wielu zaplano-
wanych przez wójta i radnych zadań nie uda-
łoby się zrealizować, gdyby nie środki pozy-
skane z budżetu Unii Europejskiej.

Przy udziale środków unijnych z RPO
Województwa Pomorskiego wybudowano
i wyposażono m.in. Gminne Centrum Kul-
tury w Potęgowie. Wartość inwestycji to 3 659
078,72 zł, z czego dofinansowanie wyniosło
3 328 753,39 zł. Okazały obiekt służy miesz-
kańcom, a przy tym stał się wizytówką gmi-
ny. Obecnie trwa realizacja największej in-
westycji dofinansowanej z funduszy z RPO
– „Budowa oczyszczalni ścieków i kanaliza-
cji na terenie aglomeracji Potęgowo”. Gmi-
nie przyznano na ten cel ponad 6 mln zł przy
łącznej wartości ponad 9 mln zł. W ramach

projektu wybudowano nowoczesną oczysz-
czalnię ścieków oraz rozbudowano istnieją-
cą sieć kanalizacyjną.

Gmina sięga też po fundusze z Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dzięki nim
wybudowano i wyposażono świetlicę wiejską
w Malczkowie, o którą mieszkańcy zabiega-
li od kilku lat. W tym przypadku dofinanso-
wanie dla projektu o wartości 582 641,63 zł
wyniosło 353 071 zł. Wybudowano też sieć
wodno-kanalizacyjną w miejscowościach

Poganice i Żochowo, a w przyszłym roku
z tych funduszy dofinansowana w 75 proc.
kosztów kwalifikowanych (372 746 zł) zo-
stanie budowa sieci kanalizacji sanitarnej
w miejscowości Grąbkowo wraz z likwidacją
oczyszczalni ścieków oraz podłączeniem do
sieci kanalizacji w Darżynie.

Projekt gminy Potęgowo o dofinanso-
wanie „Przygotowania dokumentacji tech-
nicznej dla Wielofunkcyjnego Ośrodka Prze-
mysłowo-Usługowego w Potęgowie” znalazł
się na zatwierdzonej przez Ministerstwo
Gospodarki liście wniosków rekomendowa-
nych do otrzymania wsparcia w ramach PO
Innowacyjna Gospodarka. Umożliwi on
uzbrojenie 45 ha terenu, który w 2008 roku
zajął pierwsze miejsce w konkursie „Grunt na
medal” jako najlepszy teren inwestycyjny
województwa pomorskiego, a tym samym
zwiększy atrakcyjność inwestycyjną gminy Po-
tęgowo.

www.potegowo.pl

Dotacje na potęgę
Gmina Potęgowo odważnie sięga po dotacje unijne 
i pomaga w korzystaniu z nich swoim mieszkańcom

Teren Wielofunkcyjnego Ośrodka
Przemysłowo-Usługowego w Potęgowie
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Czego zasługą są sukcesy samorządu
gminy Kargowa w pozyskiwaniu funduszy
unijnych?

– Gdy zaczynałem pracę w Kargowej pra-
wie 3 lata temu, gmina wykorzystywała środ-
ki unijne w znikomym stopniu. Zajmowaliśmy
w województwie lubuskim i w Polsce odległe
miejsca we wszelkich rankingach poświęco-
nych temu zagadnieniu. W urzędzie nie było
nawet wyodrębnionej komórki czy osoby, któ-
ra zajmowałby się tą najważniejszą od paru
lat tematyką, a przecież w ostatnich latach to
właśnie środki unijne przesądzały o rozwo-
ju polskich samorządów. Zamiast pieniędzy
z UE zaciągano kredyty na inwestycje, zwięk-
szając dług gminy. W związku z tym, że od
lat zajmowałem się kwestią pozyskiwania
środków unijnych, wcześniej prowadząc wła-
sną działalność gospodarczą, później jako wi-
cemarszałek województwa ds. gospodarki,
a następnie wiceprezes WFOŚiGW ds. środ-
ków unijnych, uznałem, że należy podjąć wy-
siłek zbudowania odpowiedniej struktury
organizacyjnej, która zmieni ten niekorzyst-
ny wizerunek gminy. Wyodrębniłem specjal-
ny referat i powołałem ludzi, z którymi w spo-
sób profesjonalny zaczęliśmy zajmować się
tą tematyką. Podpisaliśmy także umowy z fir-

mami zewnętrznymi, które od lat skutecznie
zdobywają środki z UE dla lubuskich samo-
rządów. Czyja to zasługa? Wiedzy! Gdyby-
śmy z moim zespołem takiej nie posiadali,
Kargowa nadal nie wykorzystywałaby szan-
sy, na którą zasługuje. Dzisiaj jesteśmy lide-
rami w województwie i – jak się okazuje – tak-
że poza nim.

Na jakie cele wykorzystywane są zdobyte
w ten sposób środki? Co zyskali mieszkań-
cy za sprawą pieniędzy z puli programów eu-
ropejskich i jakie sfery życia publicznego za-
uważalnie się rozwinęły za sprawą dotacji?

– To bardzo szeroki wachlarz inwestycji
i przedsięwzięć. Jednak najważniejszymi ele-
mentami, na które powinien stawiać każdy sa-
morząd, są: edukacja, kultura, nowoczesne
rozwiązania elektroniczno-informatyczne
i – jak w naszym przypadku – turystyka. To
przyszłość ludzi tu żyjących, a zwłaszcza
naszych dzieciaków. Postawiliśmy na termo-
modernizację i remonty wszystkich obiektów
oświatowych i gminnych. Od przyszłego
roku nie będzie budynku gminnego, który nie
byłby odnowiony. Do tego powstały obiekty
sportowo-rekreacyjne i powstawać będą
nadal. Odbudowaliśmy przedwojenny teren
rekreacyjny nad rzeką Obrzyca. Podobne
obiekty budujemy nad największym w powiecie
zielonogórskim jeziorem Wojnowskim. Wy-
remontowaliśmy dom kultury i historyczny
przypałacowy park w Kargowej. Kupiliśmy
wóz strażacki z LRPO oraz budujemy kana-
lizację i wodociągi ze środków PROW. Jednak
tym, co mnie cieszy najbardziej, jest fakt, że

udało się zrealizować inwestycję polegającą na
udostępnieniu w całej gminie szerokopa-
smowego internetu i zakupić komputery dla
naszych wszystkich jednostek, tj. świetlic
wiejskich, remiz, szkół itp. Zbudowaliśmy tak-
że sieci komputerowe, a szczególnie potrze-
bującym rodzinom przekazaliśmy zestawy
komputerowe. Ponadto naszą dumą jest
przebudowanie starego kina z czasów PRL
w nowoczesną mediatekę – miejsce spotkań
tradycyjnej książki z nowoczesnymi narzę-
dziami dostępu do wiedzy i rozrywki, będą-
ce jednocześnie centrum widowiskowo-mul-

timedialnym. Poza tym dzięki środkom trans-
granicznym zbudowaliśmy takie marki even-
towe, jak festiwal filmowy Kozzi Gangsta Film
czy Międzynarodowe Święto Czekolady.

W tym roku został pan nagrodzony
„Perłą Samorządu” jako jeden z 10 najlep-
szych burmistrzów w kraju. Czy na tę na-
grodę również złożyło się wzorowe gospo-
darowanie budżetem i pozyskiwaniu ze-
wnętrznego finansowania realizowanych
inwestycji?

– To było jedno z wielu kryteriów oceny.
W tym cennym wyróżnieniu ogólnopolskie-
go „Dziennika. Gazety Prawnej”, w którym
znalazłem się jako jedyny włodarz z woje-
wództwa lubuskiego, bardzo liczyło się
także to, w jaki sposób kontaktujemy się
z mieszkańcami, czy otwarci jesteśmy na dia-
log i nowoczesne narzędzia komunikacji.
Wzorowe zarządzanie budżetem było pod-
stawą oceny, bo oprócz tego, że zaczęliśmy
pełnymi garściami czerpać ze środków UE,
to dodatkowo udało nam się zmniejszyć za-
dłużenie, a to nie często udaje się osiągnąć jed-
nocześnie.

Co stanowi dziś priorytetowe zadania dla
gospodarza gminy, biorąc pod uwagę lokal-
ne potrzeby oraz możliwości ekonomiczne?

– Wiadomo, że mieszkańcy najczęściej
oczekują budowy nowych dróg i chodników.
Na inwestycje w lokalną sieć drogową Unia
nie daje jednak pieniędzy. Co prawda udaje
się nam je pozyskiwać z innych źródeł, ale tych
środków ciągle jest za mało. Najważniejszym
zadaniem w przyszłej perspektywie finanso-

wej UE będzie budowa nowej oczyszczalni
ścieków i sieci kanalizacyjno-wodociągowej
oraz rewitalizacja zabytkowego centrum
miasta. Pomniejszych zadań jest tak dużo, że
nie da się ich wszystkich wymienić. Liczymy
także, że wreszcie minister transportu po-
dejmie decyzję w sprawie budowy obwodni-
cy Kargowej, na co nasi mieszkańcy czekają
już ponad 30 lat.

Rozmawiała Magdalena Szczygielska

www.kargowa.pl

Wiedza podstawą sukcesu
Rozmowa z Sebastianem Ciemnoczołowskim, burmistrzem Kargowej

Wzorowe zarządzanie budżetem było podstawą
oceny, bo oprócz tego, że zaczęliśmy pełnymi
garściami czerpać ze środków UE, to dodatkowo
udało nam się zmniejszyć zadłużenie, a to nie
często udaje się osiągnąć jednocześnie
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Igor Stokłosa

Samorządowcy i administracja rzą-
dowa konsultują założenia projektów
teleinformatycznych na wczesnym
etapie. Ze względu na zróżnicowa-

nie projektów powstały cztery grupy robocze,
które będą się specjalizować w: elektroniza-

cji usług administracji; e-umiejętnościach
i partycypacji cyfrowej; sprawach otwartego
rządu; tworzeniu sieci szerokopasmowych bu-
dowanych ze środków unijnych.

Według Michała Boniego, ministra ad-
ministracji i cyfryzacji, budowa nowoczesnej
e-administracji powinna się kierować pięcioma
istotnymi zasadami: zasadą Państwa Opti-

mum, w którym jest tyle regulacji, ile potrzeba
dla sprawnego działania państwa z korzyścią
dla obywateli; zasadą sprawnego państwa,
czyli państwa tworzącego dobre prawo w spo-
sób jawny, w konsultacji z obywatelami,
efektywnie świadczącego usługi publiczne; za-
sadą odnowienia sensu samorządności, po-
legającą na zaufaniu do samorządowców, bo
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Sprawna e-administracja
Nie zbudujemy sprawnego, nowoczesnego e-Państwa bez ścisłej współpracy 
rządu i samorządów. Wiedzą o tym nie tylko samorządowcy, lecz także rząd

POLSKA SAMORZĄDOWA



to oni najlepiej znają lokalne warunki i po-
trzeby (w myśl tej zasady MAC jest rzeczni-
kiem samorządów po stronie rządowej); za-
sadą sensu cyfryzacji, opartej na trzech fila-
rach: zwiększeniu dostępności do sieci, zwięk-
szeniu zapotrzebowania na dostęp do sieci
(poprzez otwieranie e-zasobów publicznych,
tworzenie e-usług zarówno publicznych, jak
i komercyjnych, rozwijanie cyfrowych umie-
jętności i zasobów edukacyjnych) i zwięk-
szeniu kompetencji cyfrowych społeczeń-
stwa (m.in. dzięki Latarnikom Polski Cyfro-
wej); wreszcie zasadą Linii Współpracy.

Wykorzystanie potencjału
– Bez samorządów nie zbudujemy e-Pań-

stwa, bo to właśnie w samorządach świad-
czone jest 83 proc. wszystkich usług, jakich
poszukuje obywatel – podkreśla minister
Boni. Przypomina, że tworzony jest specjal-
ny Program Operacyjny Polska Cyfrowa, któ-
ry współfinansowany będzie ze środków
unijnych w nowej perspektywie finansowej na
lata 2014–2020.

Program, który jest właśnie konsultowa-
ny, przygotowało Ministerstwo Administra-
cji i Cyfryzacji oraz Ministerstwo Rozwoju Re-
gionalnego. Zostanie na niego przeznaczo-
nych w latach 2014–2020 ponad osiem mi-
liardów złotych. Cel programu to wykorzy-
stanie potencjału cyfrowego do poprawy ja-
kości życia.

MAC wychodzi z założenia, że pełne wy-
korzystanie potencjału nowoczesnych tech-
nologii wymaga nie tylko budowy infra-
struktury i usług, ale także wspierania kom-
petencji cyfrowych Polaków. Dziś internet do-
ciera już do 70 proc. polskich domów, ale re-
gularnie korzysta z niego tylko 59 proc. Po-
laków. Korzystającym z internetu często bra-
kuje też bardziej zaawansowanych kompe-
tencji cyfrowych, by w pełni mogli wykorzy-
stać potencjał nowych technologii w życiu pry-
watnym i zawodowym.

Cyfryzacja jest także potrzebna, by
usprawnić kontakty obywateli z urzędami
– na razie jednak tylko co trzeci urząd w Pol-
sce udostępnia e-usługi.

Opublikowany przez MAC Raport „Spo-
łeczeństwo informacyjne w liczbach 2013”
zbiera najnowsze informacje o kompetencjach
cyfrowych Polaków, dostępie do sieci, po-
tencjale edukacyjnym polskich szkół, wyko-
rzystaniu nowych narzędzi do działań spo-
łecznych czy konsultacyjnych.

Śląskie liderem
Jak wynika z opracowania, zakres usług

elektronicznych administracji publicznej sta-
le rośnie. Przy tym e-usługi dla biznesu są
znacznie lepiej rozwinięte niż te dla obywa-
teli. Raport zauważa jednak, że obywatele są
coraz bardziej gotowi do tego nowego rodzaju
kontaktu z administracją. Jednak tylko co trze-
ci urząd w Polsce udostępnia usługi elektro-
niczne (inne niż oparte na tzw. wzorze pisma

ogólnego). Spośród urzędów świadczących
usługi elektroniczne niemal 3/4 robi to przez
platformę ePUAP, a połowa przez swoją
stronę internetową – wynika z badania
„Wpływ cyfryzacji na działanie urzędów ad-
ministracji publicznej w Polsce w 2012 roku”.

Im wyższy szczebel administracji, tym
wyższy odsetek urzędów świadczących usłu-
gi drogą elektroniczną. Połowa urzędów po-
wiatowych i trzy czwarte marszałkowskich
udostępnia e-usługi. Jednak najczęściej oby-
watele mają potrzebę załatwiania spraw
urzędowych oraz kontaktu z najniższym
szczeblem administracji samorządowej, tym-
czasem aż siedem na dziesięć urzędów gmin-
nych nie świadczy usług drogą elektroniczną.

Zdecydowanym liderem w udostępnia-
niu usług drogą elektroniczną jest woje-
wództwo śląskie, w którym udział urzędów
świadczących e-usługi wynosi 65 proc. i jest
prawie dwa razy wyższy od średniej krajowej.
Niemal wszystkie jednostki umożliwiające wy-
bór drogi elektronicznej przy załatwianiu
spraw urzędowych na Śląsku informują i za-
chęcają obywateli oraz przedsiębiorców do ko-
rzystania z tej formy. Ogólnie urzędy połu-
dniowej części kraju (z wyjątkiem woje-
wództwa podkarpackiego) oraz województwa
zachodniopomorskiego częściej niż pozostałe

udostępniają usługi elektroniczne, natomiast
najrzadziej usługi e-administracji są świad-
czone przez urzędy z województw warmiń-
sko-mazurskiego, podkarpackiego i lubu-
skiego.

Nadążać za wyzwaniami
Z kolei, jak wynika z opracowania, umie-

jętności internetowe młodych Polaków są dziś
powyżej europejskiej średniej. Jednak ciągle
60 proc. mieszkańców naszego kraju nie
potrafi obsługiwać komputera lub umie wy-
konać na nim jedną lub dwie czynności. Pod
względem umiejętności cyfrowych obywate-
li w 2012 roku w rankingu europejskim za Pol-
ską uplasowały się jedynie Rumunia i Buł-
garia.

W sektorze ICT działa już ponad 50 tys.
firm. W 2010 roku odnotowaliśmy niemal naj-
wyższy w Unii, 25-proc. przyrost wartości sek-
tora ICT (w sumie to 27 mld zł). Nadal jed-
nak sektor ICT ma mały udział w całej go-
spodarce (3,15 proc.). Jeśli zaś chodzi o wy-
korzystanie nowych technologii w całej go-
spodarce, z raportu wynika, że najwięcej do
zrobienia mają małe i średnie przedsiębior-

stwa. To jest też ich wielka szansa. Dostęp do
komputerów jest w naszych firmach prawie
na poziomie unijnej średniej. Nie jest już tak
dobrze z wykorzystaniem dostępu do inter-
netu, a słabo polskie firmy wypadają w ran-
kingach wykorzystania ICT do wspomaga-
nia procesów wewnętrznych.

– Cyfryzacja decyduje o tym, jak zała-
twiamy swoje sprawy w urzędach, jak zdo-
bywamy nowe kompetencje, by móc realizo-
wać swoje plany i nadążać za wyzwaniami
współczesności, i jak rozwija się nasza go-
spodarka. By mądrze wydać unijne pieniądze,
niezbędna jest także ścisła współpraca ad-
ministracji z partnerami z różnych obszarów
– organizacjami pozarządowymi, samorzą-
dami, inwestorami – stwierdza Michał Boni.

Powszechny dostęp
Według niego, Polska Cyfrowa dzieli się

na trzy osie: Pierwsza to powszechny dostęp
do szybkiego internetu. Chce wspierać pro-
jekty infrastrukturalne, które mają wyrównać
różnice terytorialne w dostępie do szybkiego
internetu. Aktywne łącza internetowe w Pol-
sce odbiegają obecnie pod względem pręd-
kości transmisji od średniej europejskiej, a tak-
że od celów stawianych przez Europejską
Agendę Cyfrową. Blisko 76 proc. aktywnych

łączy pozwala na transmisję do użytkowni-
ka z prędkością nie większą niż 10 Mb/s, a je-
dynie 4 proc. gwarantuje dostęp powyżej
30 Mb/s. Już z obecnej unijnej perspektywy
finansowej budowane są w Polsce światło-
wody – obecnie powstaje około 40 000 km sie-
ci. Minister chce, by do 2020 roku każdy Po-
lak mógł mieć dostęp do internetu o prze-
pustowości co najmniej 30 Mb/s, a to wymaga
dalszych inwestycji. Dzięki dokładnej mapie
pokrycia sieciami szerokopasmowymi moż-
na skierować interwencję tam, gdzie jest to naj-
bardziej potrzebne.

E-administracja i otwarty rząd
Druga oś to E-administracja i otwarty

rząd. W tym zakresie minister chce, by po-
wstawało coraz więcej e-usług wysokiej ja-
kości. Rząd będzie rozwijać w szczególności
e-usługi w obszarach określonych jako prio-
rytetowe w Programie Zintegrowanej Infor-
matyzacji Państwa, czyli: sprawy admini-
stracyjne, w szczególności obywatelskie, ry-
nek pracy, ochrona zdrowia, wymiar spra-
wiedliwości i sądownictwo, bezpieczeństwo
i powiadamianie ratunkowe, prowadzenie
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działalności gospodarczej, zamówienia pu-
bliczne, podatki i cła, ubezpieczenia i świad-
czenia społeczne, prezentacja i udostępnia-
nie danych przestrzennych. Będzie także
ułatwiać dostęp obywateli do zasobów, da-
nych i innych informacji będących w posia-
daniu instytucji publicznych – tak zwanej in-
formacji sektora publicznego.

Według Komisji Europejskiej korzyści go-
spodarcze wynikające z szerszego udostęp-
niania i ponownego wykorzystania informa-
cji sektora publicznego wynoszą około 40 mld
euro rocznie dla całej Unii. Udostępnianie da-
nych i zasobów publicznych przynosi nie tyl-
ko korzyści gospodarcze, ale też przyczynia
się do zwiększenia przejrzystości i rozliczal-
ności działań państwa i zwiększenia zaan-
gażowania obywateli w proces rządzenia. Mi-
nisterstwo skupi się w szczególności na udo-
stępnianiu danych publicznych oraz digita-
lizacji zasobów kultury w sposób, który
umożliwia ich ponowne wykorzystanie. Do in-
formacji sektora publicznego należy duża
część dziedzictwa kulturowego, czyli zbiory
bibliotek, archiwów i muzeów, która zgodnie
z przyjętą w czerwcu tego roku nowelizacji dy-
rektywy europejskiej także może być po-

nownie wykorzystywana. Zachęcane będą tak-
że organizacje pozarządowe i przedsiębior-
cy, by wykorzystali informację sektora pu-
blicznego do tworzenia usług, treści i aplikacji.

– W końcu chcemy usprawnić działanie
administracji publicznej, by dzięki elektro-
nicznemu zarządzaniu dokumentami i współ-
działaniu różnych systemów (interoperacyj-
ność), szybciej i taniej załatwiać sprawy oby-
wateli – zapowiada MAC.

Aktywizacja społeczeństwa
Trzecia oś to cyfrowa aktywizacja społe-

czeństwa. MAC chce zachęcać do korzysta-
nia z internetu te osoby, które jeszcze z nie-
go nie korzystają, ale też podnosić poziom
kompetencji cyfrowych wszystkich Polaków.
Aż 32 proc. procent dorosłych Polaków nig-
dy nie korzystało z komputera, głównie dla-
tego, że nie czuje takiej potrzeby lub nie ma
umiejętności korzystania z komputera. Aby ich
zachęcić, MAC będzie wspierać lokalne in-
stytucje, np. biblioteki, świetlice, centra cy-

frowej aktywności, gdzie przeszkoleni trene-
rzy będą uczyć podstaw korzystania z kom-
putera i pokazywać korzyści z korzystania
z internetu.

Chce także wspierać innowacyjne ini-
cjatywy m.in. organizacji pozarządowych, któ-
re mają pomysły na to, jak zachęcać do ak-
tywnego i twórczego korzystania z nowych
technologii. Obecnie tylko 18 proc. Polaków
ma wysoki poziom kompetencji cyfrowych,
podczas gdy w Finlandii czy Luxemburgu to
około 40 proc. Przy współpracy różnych
środowisk MAC chce stworzyć programy, by
systematycznie podnosić poziom kompe-
tencji cyfrowych Polaków.

Linia Współpracy
Na wsparcie dla rozwijania swoich po-

mysłów na biznes czy inicjatywę społeczną
opartą o narzędzia informatyczne będą też
mogli liczyć najzdolniejsi polscy programiści.
MAC chce zachęcić ich, by wykorzystali
swój potencjał do tworzenia innowacyjnych
produktów i szukali rozwiązań dla istot-
nych problemów społecznych. Dla najlep-
szych przygotowano program e-pionier, w ra-
mach którego otrzymają oni nie tylko wspar-

cie finansowe, ale też indywidualny co-
aching, możliwość udziału w warsztatach czy
wizytach studyjnych.

Konsultacje programu potrwają do 6 li-
stopada. – Misją Linii Współpracy jest wspól-
ne służenie obywatelowi. Będzie dużo pracy,
ale i sporo satysfakcji – podkreśla Michał
Boni.

Jak przypomina zajmująca się w MAC
współpracą z samorządami wiceminister
Magdalena Młochowska, 20 września 2012
roku list intencyjny w sprawie przystąpienia
do Linii Współpracy podpisali marszałkowie
wszystkich województw.

Najlepszym przykładem świetnej współ-
pracy rządu z samorządami jest wdrażanie
w Polsce naziemnej telewizji cyfrowej. Przej-
ście z naziemnej telewizji analogowej na cy-
frową zaczęło się 7 listopada zeszłego roku
w województwie lubuskim. Sygnał analogo-
wy zniknie w Polsce 23 lipca.

– Ten proces służy przede wszystkim
uwolnieniu częstotliwości, które potrzebne są

do dalszego rozwijania zasięgu internetu
mobilnego – podkreślała zajmująca się tele-
komunikacją wiceminister administracji i cy-
fryzacji Małgorzata Olszewska. Budowa sze-
rokopasmowej sieci jest bowiem jednym
z priorytetów we współpracy administracji
centralnej i samorządowej. Opisuje to szcze-
gółowo Narodowy Plan Szerokopasmowy
(NPS).

– Internet jest niezwykle ważny dla roz-
woju gospodarki: 10 proc. wzrostu gęstości
usług szerokopasmowych przyczynia się do
wzrostu PKB rzędu 0,9–1,5 proc. – podkre-
ślała minister Olszewska.

Cele do 2020 roku
MAC intensywnie angażuje się we wspar-

cie projektów budowy sieci szerokopasmowej,
ponieważ rozwój sieci oznacza większy po-
tencjał innowacyjności w gospodarce, po-
woduje rozwój branż, w tym transportu i edu-
kacji. Wpływa przez to na znaczny wzrost za-
trudnienia i płac zarówno w miastach jak i na
wsi. Internet powoduje też oszczędności wy-
nikające ze zmniejszania potrzeby osobiste-
go kontaktu z usługami publicznymi.

– Internet szerokopasmowy w Polsce
jest słabo rozwinięty w porównaniu z więk-
szością krajów Unii Europejskiej – przyzna-
je minister Olszewska. Możliwość dostępu do
internetu ma 76,7 proc. ludności, z czego
do sieci o szybkości co najmniej 30 Mb/s
– 37,8 proc., a do ultraszybkiego internetu po-
wyżej 100 Mb/s – około 0,7 proc. Jednak
według założeń NPS w 2020 roku wszyscy
obywatele mają mieć dostęp do internetu
o szybkości co najmniej 30 MB/s, a połowa
z nich do szybkości co najmniej 100 Mb/s.

Jak samorządy mogą pomóc w realiza-
cji celów NPS? Przede wszystkim poprzez za-
chęty inwestycyjne dla samodzielnych in-
westycji operatorów telekomunikacyjnych
i stymulacje popytu na usługi szerokopa-
smowe.

Internet szerokopasmowy to narzędzie,
dzięki któremu obywatele otrzymają nowo-
czesne e-usługi administracji. Dochodzenie
do celu, jakim jest dostarczenie społeczeństwu
elektronicznych usług publicznych o wysokiej
jakości, opisuje Program Zintegrowanej In-
formatyzacji Państwa (PZIP). Prace nad
dokumentem jeszcze trwają.

– Naszym celem do 2020 roku jest, aby
pod względem dostępności e-usług admini-
stracji Polska znajdowała się w pierwszej sió-
demce krajów Unii Europejskiej – podkreślał
zajmujący się e-administracją wiceminister ad-
ministracji i cyfryzacji Andrzej Ręgowski.

Aby tak się stało, istniejące i tworzone sys-
temy muszą ze sobą współdziałać, a ich funk-
cjonalności nie mogą się powielać. Celem jest
usprawnienie funkcjonowania urzędów i ob-
sługi obywateli przez samorządy. Propozy-
cją do rozważenia jest też skorzystanie przez
samorządy z technologii przetwarzania
w chmurze obliczeniowej. �
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Cyfryzacja decyduje o tym, jak załatwiamy swoje
sprawy w urzędach, jak zdobywamy nowe 
kompetencje, by móc realizować swoje plany 
i nadążać za wyzwaniami współczesności, 
i jak rozwija się nasza gospodarka. By mądrze
wydać unijne pieniądze, niezbędna jest także 
ścisła współpraca administracji z partnerami 
z różnych obszarów – organizacjami 
pozarządowymi, samorządami, inwestorami 



Na stronie internetowej gminy wita ha-
sło: „Tyszowce dawniej z kunsztu szewskiego
słynące”. Co dzisiaj jest mocną stroną gmi-
ny, przysparzającą jej dobrej sławy?

– Staramy się kultywować historię i daw-
ne zwyczaje, dzięki którym o Tyszowcach
usłyszano w Polsce i na świecie. Na terenie
gminy już nie szyje się tyszowieckich butów,
ale odlewa się formę buta z wosku pszcze-

lego na wzór tych, których Jagiełło zamówił
w liczbie10 tys. par, szykując się na Krzyża-
ków. Gmina posiada unikalną w skali mię-
dzynarodowej stolicę Grodów Czerwień-
skich w Czermnie. Skarby z Czermna wygrały
plebiscyt National Geographic – Travelery
2011. Ponadto Tyszowce już przed laty sta-
ły się sławne dzięki konfederacji tyszowiec-
kiej zawiązanej podczas potopu szwedzkie-
go w 1655 roku. Na pamiątkę tego wyda-
rzenia do dziś wykonywane są najwyższe na
świecie świece z wosku pszczelego o długo-
ści 5 m i wadze 35 kg, w czasie procesji nie-
sione przez parafian. Oprócz pięknej histo-
rii atutem gminy jest czyste powietrze i nie-
skażona przyroda, w tym rzeka Huczwa,
przyciągająca wędkarzy oraz amatorów
spływów kajakowych. Wszystko to przyczy-
nia się do rozwoju agroturystyki.

Jak samorząd radzi sobie z pozyskiwa-
niem wsparcia na lokalne potrzeby ze źró-
deł zewnętrznych?

– Robimy wszystko, by pozyskiwać jak
najwięcej środków zewnętrznych na za-

spokojnie potrzeb lokalnych naszych miesz-
kańców, a także turystów odwiedzających
gminę. W ostatnich latach pozyskaliśmy
środki na I etap budowy sieci kanalizacyj-
nej i wodociągowej w Tyszowcach, budo-
wę sieci wodociągowej wraz z przyłączami
w miejscowościach: Czermno, Kazimie-
rówka, Marysin, Perespa, Rudka, Wakijów,
a także budowę placu zabaw i boiska wie-
lofunkcyjnego do koszykówki i siatkówki
w Tyszowcach. Dzięki dofinansowaniu
udało się też wyremontować i wyposażyć
świetlicę wiejską w miejscowości Przewale.
Ponadto ze środków z PO Kapitał Ludzki
realizujemy projekty mające bezpośredni
wpływ na rozwój mieszkańców. Nasza
gmina odnosi też sukcesy w pozyskiwaniu
środków na realizację miękkich projektów,
np. na organizację imprez sportowych i kul-
turalnych.

Rozmawiał Piotr Nowacki

www.tyszowce.pl

Mamy powody do dumy
Rozmowa z Mariuszem Zającem, burmistrzem Tyszowiec

Które z podejmowanych przez państwo
działań spotkały się z uznaniem w konkur-
sie Gminny Lider Recyklingu?

– Zorganizowane działania w kierunku
wprowadzenia selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych Urząd Gminy Bierawa zapo-
czątkował w 1997 roku, organizując zbiórkę
„po sąsiedzku” we wszystkich 12 sołectwach
gminy. Polegała ona na ustawieniu specjal-
nych pojemników w miejscach uczęszczanych

przez mieszkańców. Od 2005 roku rozpoczęto
sukcesywne wdrażanie zbiórki segregowanych
odpadów „u źródła”. Polega to na składo-
waniu śmieci w workach dostarczonych
mieszkańcom nieodpłatnie. Mieszkańcy
otrzymują też zestawy kodów kreskowych, któ-
re naklejają na napełnione worki, co umoż-
liwia dokładne ewidencjonowanie ilości skła-
dowanych przez nich śmieci, poprzez ska-
nowanie przypisanego im indywidualnego
kodu kreskowego.

Na terenie gminy Bierawa w ciągu roku
organizuje się również zbiórki odpadów
„problemowych”: zużytych baterii, sprzętu
elektrycznego i elektronicznego; przeprowa-
dzamy też nieodpłatną zbiórkę odpadów
wielkogabarytowych. Mieszkańcy naszej gmi-
ny otrzymali także możliwość dzierżawy za
symboliczną złotówkę kompostownika do wy-
tworzonych w gospodarstwie domowym od-
padów biodegradowalnych. Z roku na rok ob-
serwuje się w gminie wzrost ilości odpadów
segregowanych, które są przekazywane re-
cyklerom.

Jakie jeszcze działania na rzecz ekologii
realizowane są w gminie Bierawa?

– Na corocznych zebraniach sołeckich
jednym z tematów jest ocena selektywnej
zbiórki wraz z wysłuchaniem propozycji ma-
jących na celu poprawę jej efektywności.
W placówkach oświatowych organizowany
jest Gminny Konkurs Ekologiczny, który ma
kształtować postawy proekologiczne wśród
dzieci i młodzieży, zwrócić uwagę na korzy-
ści płynące z segregacji oraz wyrobić wśród
młodych ludzi nawyk selektywnej zbiórki
odpadów.

Na ile dotacje zewnętrzne służą inwe-
stycjom na rzecz poprawy stanu środowiska
naturalnego w gminie?

– Dzięki środkom zewnętrznym, zarów-
no krajowym, jak i zagranicznym, we wszyst-
kich naszych jednostkach organizacyjnych
udało się wymienić źródła ciepła na ekolo-
giczne.

Rozmawiała Milena Płoszaj

www.bierawa.pl

Gmina przyjazna naturze
Rozmowa z Krzysztofem Ficoniem, pełniącym obowiązki wójta gminy Bierawa
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Potwierdzeniem stanowiska sądu ad-
ministracyjnego jest również dys-
pozycja art. 6q ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach,

zgodnie z którą w sprawach dotyczących opłat
za gospodarowanie odpadami komunalny-
mi stosuje się przepisy ustawy Ordynacja po-
datkowa.

Zgodnie z art. 63 § 2 ustawy Ordynacja
podatkowa zaokrąglania podstaw opodat-
kowania i kwot podatków, nie stosuje się do
opłat, o których mowa w przepisach o po-
datkach i opłatach lokalnych. W myśl dys-
pozycji tego przepisu zaokrągleniu nie po-
winna w ogóle podlegać ustalona w uchwa-
le organu stanowiącego gminy czy związku
międzygminnego stawka opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi ustalo-
na na podstawie art. 6k ust. 1 pkt 2 ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Natomiast zaokrągleniu powinna podlegać
w ocenie Izby kwota płaconej przez właści-
cieli nieruchomości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi zgodnie z dyspo-
zycją art. 63 § 1 ustawy Ordynacja podatko-
wa. Natomiast, jak podkreślają to przedsta-
wiciele doktryny, w tym prof. L. Etel (Ko-
mentarz do Ordynacji podatkowej – LEX
2013), wyłączenie zastosowania prawa do za-
okrąglania podstawy opodatkowania i kwo-
ty podatków określone w art. 63 §2 ustawy Or-
dynacja podatkowa – ograniczone zostaje
jedynie do opat uregulowanych wprost
w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych,
a wiec opłaty od posiadania psów, targowej,
miejscowej i uzdrowiskowej. Przepis ten jed-
nak nie może być interpretowany rozszerza-
jąco i tym samym kwota opłaty z tytułu go-
spodarowania odpadami komunalnymi na-
leżna do zapłaty może być zaokrąglana
zgodnie z art. 63§ 1 ustawy Ordynacja po-
datkowa.

Nie pozostaje to w sprzeczności z art. 6r
ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i po-
rządku w gminach, z którego wywodzi się
podnoszoną w komentarzach zasadę ade-
kwatności wielkości świadczeń do ponoszonej
faktycznie opłaty i zasadę ekwiwalentności
systemu gospodarowania odpadami komu-
nalnymi, bowiem o uprawnieniu do za-
okrąglania należnych kwot opłaty przesądza
art. 6q ustawy o utrzymaniu czystości i po-
rządku w gminach, zaś momentem zaokrą-
glenia opłaty jest moment wpłaty dokony-
wanej samodzielnie przez podatnika na za-
sadzie art. 6p ustawy o utrzymaniu czysto-
ści i porządku w gminach. Zatem to nie or-
gan stanowiący w swojej uchwale przesądza
o zasadach zaokrąglenia opłaty, lecz czyni to
ustawodawca poprzez bezpośrednie ode-
słanie w art. 6q ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach do przepisów rangi

ustawowej – Ordynacji podatkowej. Nato-
miast organ stanowiący, podejmując uchwa-
łę o stawkach opłaty, o których stanowi art.
6k ustawy o utrzymaniu czystości i porząd-
ku w gminach, nie ma kompetencji do regu-
lowania w uchwale zasad zaokrąglania tej
opłaty.

Prawnik Jarosław Kotowski
Ślązak, Zapiór i Wspólnicy

Kancelaria Adwokatów i Radców
Prawnych

146 Fakty

Zaokrąglanie opłaty
za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi
Z uzasadnienia prawnego zawartego w wyroku Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Lublinie z dnia 28 grudnia 2012 roku sygn. I SA/lu 932/12 
wynika, że sąd administracyjny stanął na stanowisku uznania opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi za opłatę lokalną, do której 
zastosowanie znajdują wprost przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku 
Ordynacja podatkowa (jedn. tekst. Dz. U. z 2012 , poz. 749 z późn. zm.)
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Na terenie gminy Stryków znajdu-
je się skrzyżowanie dwóch naj-
ważniejszych autostrad środko-
woeuropejskich: A1 (Gdańsk–

Wiedeń) i A2 (Berlin–Moskwa). Ponadto
przez gminę przebiega linia kolejowa Łódź–
Łowicz wraz z bocznicą towarową. Do lo-
kalizacji inwestycji na terenie gminy zachę-
ca także bliskość międzynarodowych portów
lotniczych w Łodzi (w odległości 25 km)
i w Warszawie (110 km). Łódź, która jest waż-
nym ośrodkiem skupiającym kilkanaście
wyższych uczelni, szkół średnich i technicz-
nych, zapewnia wysoko wykwalifikowaną ka-
drę kierowniczą i zawodową, a na terenie
gminy funkcjonuje sieć doskonale wyposa-
żonych szkół podstawowych, gimnazjów i
przedszkoli.

Nowy plan zagospodarowania prze-
strzennego przeznacza ponad 1000 ha pod
tereny inwestycyjne, które w większości po-
siadają dostęp do sieci wodociągowej, ka-
nalizacyjnej, energetycznej i gazowej. Dzię-
ki tak dobremu przygotowaniu terenów
inwestycyjnych gmina Stryków drugi raz z rzę-
du została laureatem konkursu „Grunt na Me-
dal 2012” w województwie łódzkim i znala-
zła się w finałowej złotej szesnastce. Dosko-
nałe położenie logistyczne spowodowało,
że na ponad 350 ha w obrębie gminy uloko-
wali się krajowi i światowi liderzy pochodzący
ze Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Francji, Nie-
miec, Finlandii, Holandii, USA.

Na terenie gminy działają 3 parki prze-
mysłowe: Segro Park Stryków, Diamond
Business Park Stryków i Panattoni Park
Stryków oraz Łódzka Specjalna Strefa Eko-
nomiczna. Aktualnie rozbudowują się Segro
Park Stryków, który dla dwóch nowych kon-
trahentów – VALEO z branży samochodo-
wej oraz CAT LC świadczącej usługi logi-
styczne – kończy budowę 11 tys. mkw. ma-
gazynów i biur na terenie parku. Panattoni
Park Stryków dla nowego klienta – firmy Ca-
storama – rozpoczął budowę magazynu na
działce o powierzchni około 12 ha. Obiekt
posłuży za nowoczesne centrum logistycz-
ne, którego hala magazynowa wyniesie aż
50 tys. mkw. Swoją działalność rozpoczyna
także deweloper nieruchomości przemysło-

wych – firma ProLogis, która wybuduje
czwarty park przemysłowy na terenie gminy.

Inwestor, który podejmie decyzję o loka-
lizacji biznesu w Strykowie, może być pewien,
że znajdzie tu profesjonalną obsługę oraz przy-
chylny klimat i przestrzeń do rozwoju. Uchwa-
lenie planu zagospodarowania przestrzennego,
stworzenie stanowiska do obsługi inwestora
oraz profesjonalne działania promocyjne na
arenie krajowej i międzynarodowej przyczy-
niły się do zbudowania wśród inwestorów po-
zytywnego wizerunku gminy, a co za tym idzie
zwiększenia wpływów do budżetu, a – jak wia-

domo – więcej pieniędzy to więcej inwestycji
i lepsza jakość życia dla mieszkańców. Ci bo-
wiem zyskują za sprawą realizowanych in-
westycji lepszą infrastrukturę techniczną,
drogową i społeczno-rekreacyjną.

W Strykowie znajduje się jeden z trzech
najlepszych torów motokrosowych w Polsce,
a zarazem jedyny w województwie łódzkim,
na którym co roku rozgrywana jest runda
Międzynarodowych Motocrossowych Mi-
strzostw Polski oraz runda Pucharu Polski
Kobiet. Dwa razy do roku mają tu miejsce
również jedne z najlepszych tego typu za-
wodów w kraju – Rundy Mistrzostw Okręgu
Łódzkiego w Cross Country. Dla zwolenni-
ków sportów łączących styl i elegancję istnieje
możliwość skorzystania z pełnowymiaro-
wego, osiemnastodołkowego pola golfowe-
go. Miłośnicy koni mogą skorzystać z ośrod-
ków jeździeckich oraz zwiedzić gminę, po-
dróżując na końskim grzbiecie na trasie
Łódzkiego Szlaku Konnego. Ponadto do ak-
tywnego wypoczynku zachęcają wielofunk-
cyjne boiska sportowe, kompleks sportowo-
-rekreacyjny nad Strykowskim Zalewem z no-
woczesnymi placami zabaw, skateparkiem,
ścieżką pieszo-rowerową i urządzeniami
typu fitness oraz korzystne położenie w Par-
ku Krajobrazowym Wzniesień Łódzkich.

www.strykow.pl

Atrakcyjnie dla 
inwestora i turysty
Atrakcyjność gminy Stryków wynika z wyjątkowego położenia w centrum Polski 
oraz jej zróżnicowania przyrodniczego. Elementy te składają się na przychylny 
klimat dla rozwoju turystyki i przedsiębiorczości

Autostrada A2

Motocrossowe Mistrzostwa Polski

POLSKA SAMORZĄDOWA
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Występ Teatru Sabat

Święto „VIP-a” i VIP-ów
Wpływowe i wybitne osobowości świata kultury, publicystyki, mediów, sztuki 
i biznesu, przedstawiciele instytucji publicznych, zapierające dech w piersiach 
występy artystyczne, prowokujący i ożywiający pokaz mody, wykwintny bankiet, 
niezwykła atmosfera, piękne kobiety, eleganccy mężczyźni i luksusowe produkty. 
To wszystko miało miejsce podczas jednego wieczoru – 10 października w hotelu 
Sheraton w Warszawie na Gali X-lecia magazynu „VIP Polityka Biznes Fakty”. 
Wydaje się niemożliwe? Zapraszamy do relacji z wydarzenia

VIP BIZNESU

Anna Popek i Michał Olszański Pokaz bielizny AllesWojciech Ezzat i Robert Chojnacki
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VIP BIZNESU

�

Laureaci w kategoriach: Partner Biznesowy, Kreatywność, Ubezpieczenia, Auto, Produkt, 
Klinika, Hotel, Miejsce, Pasje i Podróże VIP-a 2013

Fot. STUDIO M. M. IWANICKA

Jest to dla nas wyjątkowa chwila, dlatego
bardzo się cieszę, że mamy możliwość
dzielić ją z naszymi przyjaciółmi w tak
wspaniałej atmosferze – tak ze sceny wi-

tał gości redaktor naczelny magazynu „VIP”
Mariusz Gryżewski. Spotkanie, wspaniale po-
prowadzone przez dziennikarzy TVP – Annę

Partner Biznesowy VIP-a 2013
• Incentive Planet Sp. z o.o. z Warszawy, 

kategoria „debiut biznesowy”
• Senator Polska Sp. z o.o. z Sulechowa, 

kategoria „marketing i reklama”

Kreatywność VIP-a 2013
• Gmina Miejska Sandomierz, 

kategoria „promocja regionu”

Ubezpieczenia VIP-a 2013
• „POLISA-ŻYCIE” Towarzystwo Ubezpieczeń

Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group
z Warszawy za VIP otwarte ubezpieczenie 
na życie

Auto VIP-a 2013
• Salon Lexus Warszawa Wola, 

kategoria „salon samochodowy”

Produkt VIP-a 2013
• WELMAX z Poznania, kategoria „jakość”
• Linia kosmetyków Golden Touch firmy 

Invex Remedies z Kielc, 
kategoria „kosmetyk”

• Atlantic Worldmaster 1888 The Original,
kategoria „zegarek”

• Papieros elektroniczny Mild Master, 
kategoria „gadżet”

• Golarka Elektryczna ELDOM, 
kategoria „dla mężczyzny”

Klinika VIP-a 2013
• Klinika WOLMED z Dubia

Hotel VIP-a 2013
• Windsor Palace Hotel z Jachranki, 

kategoria „hotel biznesowy”

• Manor House SPA Chlewiska z Chlewisk, 
kategoria „hotel SPA”

• Hotel St. Bruna z Giżycka, 
kategoria „design/boutique hotel”

• Dwór Chotynia z Chotynii, 
kategoria „hotel zabytkowy”

Miejsce VIP-a 2013
• Teatr Sabat, 

kategoria „rozrywka i kultura”

Pasje VIP-a 2013
• Dobre Jachty, 

kategoria „jachting”

Podróże VIP-a 2013
• MY Travel Multiagent z Lubina, 

kategoria „biuro podróży”

Osoby nagrodzone za stawianie na pier-
wszym planie w swojej działalności naj-
wyższej jakości produktów i usług, a także
ich promowanie na rodzimym rynku.

• Robert Gajda, dyrektor Centrum 
Medycznego „Gajda-Med” z Pułtuska

• Wojciech Szubert, prezes WELMAX 
z Poznania

• Edward Kostrubiec, właściciel Zakładu 
Obróbki Metali Komech z Lublina

• Wojciech Henrykowski, prezes 
Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji SA 
z WarszawyOsoby nagrodzone za stawianie na pierwszym planie w swojej działalności najwyższej

jakości produktów i usług
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� Wyjątkowa Osobowość Życia Publicznego

Za czynny udział i wspieranie procesu
rozwiązania problemów społeczno-ekonomi-
cznych w kraju, jak i wydawanie odważnych
i konstruktywnych opinii na temat sytuacji
gospodarczej Polski w oparciu o meryto-
ryczne fundamenty
• prof. Krzysztof Ireneusz Rybiński, 

ekonomista i publicysta, były wiceprezes 
Narodowego Banku Polskiego

Za znakomite i wyróżniające się wypełnianie
misji dziennikarskiej, poddawanie wydarzeń
politycznych i społecznych inteligentnej i cię-
tej krytyce oraz nieprzeciętne osiągnięcia
zawodowe 
• Grzegorz Miecugow, dziennikarz, 

publicysta, prezenter telewizyjny

Za poświecenie swego życia idei sportu, dzia-
łania na rzecz odbudowania jego społecz-
nej roli oraz na rzecz partnerstwa sportu
z samorządami i pracodawcami na rynku
pracy
• Robert Korzeniowski, lekkoatleta, 

chodziarz, mistrz olimpijski

Za popularyzowanie sztuki kulinarnej oraz
promowanie polskiej kuchni i kultury na
świecie
• Robert Sowa, mistrz i autorytet kulinarny

Osoby nagrodzone za działanie, osiągnię-
cia i pracę, dzięki którym wystawiają naj-
lepszą notę polskiej przedsiębiorczości za
granicą.

• Anna i Czesław Koliszowie, właściciele 
firmy ANKOL z Chorzelowa

• Monika Siecińska-Jaworowska, prezes 
grupy Suempol z Bielska Podlaskiego

• Emil Płowiecki, prezes 
BALTON Sp. z o.o. z Warszawy

• Tadeusz Wrześniak, właściciel Huty 
Szkła Gospodarczego Tadeusz 
Wrześniak Sp. z o.o. ze SkrzyszowaOsoby nagrodzone za działanie, osiągnięcia i pracę, dzięki którym wystawiają

najlepszą notę polskiej przedsiębiorczości za granicą

Laureaci w kategorii Wyjątkowa Osobowość Życia Publicznego

Osoby nagrodzone za wkład i osobiste zaangażowanie w rozwój rynku lokalnego
i społecznych relacji oraz dynamiczny rozwój zarządzanych przedsiębiorstw

Osoby nagrodzone za wkład i osobiste
zaangażowanie w rozwój rynku lokalnego
i społecznych relacji oraz dynamiczny
rozwój zarządzanych przedsiębiorstw.

• Eugeniusz Zieliński, właściciel 
Przedsiębiorstwa Instalacyjno-
-Budowlanego „Gwarant” z Otwocka

• Krzysztof Żmijewski, prezes 
GAZ Sp. z o.o. z Błonia

• Jacek Gromek, prezes Firmy Handlowo-
-Produkcyjno-Usługowej ELGROM 
z Raszyna

• Eugeniusz Gorczowski, prezes firmy 
Jaekel-Bud-Tech Sp. z o.o. z Chorzowa

• Wiesław Cyzowski, prezes Spółdzielni 
Mieszkaniowej im. Władysława Jagiełły 
w Łodzi

• Sławomir Kruk, prezes firmy TECHPOL 
z Radomia

• Jacek Kazimierczak, właściciel Agencji 
Techniczno-Handlowej Projektowanie 
i Realizacja Inwestycji z Warszawy
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Popek i Michała Olszańskiego, było również
okazją do uhonorowania ekskluzywnym
laurem VIP 2013 przedstawicieli różnych sfer
życia publicznego. – Szczególnie w okresie
kryzysu – nie tylko gospodarczego, ale
przede wszystkim kryzysu zaufania – chce-
my, aby informacja o tych, którzy sprawia-
ją, że nasz kraj jest lepszy, bogatszy, nowo-
cześniejszy, zatoczyła jeszcze szerszy krąg
– podkreślał wyjątkowość wieczoru redaktor
naczelny.

W pierwszej części uroczystości statuet-
kami nagrodzono osoby, które – stojąc na
czele ważnych instytucji, bądź będąc wybit-
nymi postaciami życia publicznego – przy-
czyniają się do społecznego i gospodarcze-
go rozwoju. W drugiej zaś wyróżniono pro-
dukty, firmy, miejsca oraz instytucje godne
VIP-a. 

Impreza zgromadziła liczne grono przed-
stawicieli biznesu, samorządowców, a także
osobowości życia publicznego. Wśród gości �

Osoby nagrodzone za stworzenie muzy-
cznej sylwetki, pamiętnych utworów,
piosenek i tekstów oraz za wkład w rozwój
kultury muzycznej w kraju.

• Alicja Majewska, piosenkarka
• Michał Bajor, piosenkarz i aktor
• Włodzimierz Korcz, kompozytor, 

pianista, aranżer, dyrygent

Osoby nagrodzone za stworzenie muzycznej sylwetki, pamiętnych utworów, piosenek
i tekstów oraz za wkład w rozwój kultury muzycznej w kraju

Fot. STUDIO M. M. IWANICKA



�

znaleźli się: Tomasz Stockinger, Zbigniew
Buczkowski, Michał Fajbusiewicz, Mieczysław
Hryniewicz, Beata Ścibakówna, Iwo Orłow-
ski czy Elżbieta Starostecka. Wieczór roz-
począł show taneczny Teatru Sabat, stano-
wiący część spektaklu „Rewia Forever”. Do-
skonałą atmosferę zapewnił również recital fi-
nalisty ostatniej edycji programu „X Factor”
Wojciecha Ezzata, któremu akompaniował
pianista Serguei Tsekh. Po solowych utworach
artysta utworzył muzyczne trio, zapraszając
na scenę Roberta Chojnackiego, który na-
stępnie umilił gościom czas autorskim re-
pertuarem. W części artystycznej goście po-
dziwiali piękne modelki we wspaniale zreali-
zowanym pokazie bielizny Alles. Niespo-
dzianką wieczoru była loteria wizytówkowa
z atrakcyjnymi nagrodami, a wyjątkowy na-
strój utrzymywał się do późnych godzin, przy
muzyce tanecznej zespółu BIG-BIT Walde-
mara Kuleczki. �

VIP BIZNESU

Osoby nagrodzone za wybitne dokonania w roli menadżerów i zarządców podmiotów
publicznych

152 Fakty

PARTNERZY I PATRONI GALIOsoby nagrodzone za wybitne osiągnięcia
i działania na rzecz rozwoju polskiej sztuki
teatralnej oraz filmowej, jak i stworzenie
obrazów i ról tkwiących głęboko w pamięci
widzów.

• Jan Englert, aktor teatralny, reżyser, 
profesor Akademii Teatralnej im. Aleksandra
Zelwerowicza w Warszawie, dyrektor 
Teatru Narodowego w Warszawie

• Ewa Braun, scenograf, dekoratorka 
wnętrz i projektantka kostiumów

• Bożena Dykiel, aktorka teatralna, 
filmowa i telewizyjna

• Waldemar Dąbrowski, dyrektor Teatru 
Wielkiego Opery Narodowej

• Emilian Kamiński, aktor, twórca 
i dyrektor Teatru Kamienica

• Wojciech Smarzowski, reżyser 
i scenarzysta

Osoby nagrodzone za wybitne osiągnięcia i działania na rzecz rozwoju polskiej sztuki
teatralnej oraz filmowej, jak i stworzenie obrazów i ról tkwiących głęboko w pamięci widzów

Osoby nagrodzone za wybitne dokonania
w roli menadżerów i zarządców podmiotów
publicznych, ze szczególnym uwzględnie-
niem podmiotów ochrony zdrowia

• Maria Jolanta Batycka-Wąsik, 
wójt gminy Lesznowola

• Andrzej Szczepocki, prezes Fundacji 
Rozwoju Gminy Kleszczów

• Jerzy Szarecki, dyrektor Dziecięcego 
Szpitala Klinicznego im. prof. Antoniego 
Gębali w Lublinie

• Andrzej Kondaszewski, dyrektor Szpitala 
Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika 
w Koszalinie

• Marian Przylepa, dyrektor Samodzielnego
Publicznego Szpitala Klinicznego nr 4 
w Lublinie

• Lucyna Kęsicka, dyrektor Wojewódzkiej 
Stacji Pogotowia Ratunkowego 
i Transportu Sanitarnego w Płocku

• Henryk Milcarz, dyrektor Wodociągów 
Kieleckich

• Maria Aleksandra Kąkol, dyrektor 
Samodzielnego Zespołu Publicznych 
Zakładów Lecznictwa Otwartego 
Warszawa-Wawer
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SPSK w Lublinie wielokrotnie zdobywał
nagrody branżowe i biznesowe. Co składa się
na uznanie ze strony ekspertów i środowiska
medycznego?

– Przyznanie każdej nagrody poprzedza-
ła złożona ocena kierowanej przeze mnie
jednostki w warunkach dużej konkurencji
i ostrych kryteriów. Bez względu na charak-
ter rywalizacji priorytetowym kryterium za-
wsze była jakość usług zdrowotnych i sposób
zarządzania jednostką w aspekcie organiza-
cyjnym, funkcjonalnym i finansowym. Proces
zarządzania szpitalem o statusie publicznym
jest niezwykle trudny z uwagi na konieczność
sprostania regułom rynkowym w warun-
kach konkurencyjności oraz liczne ograni-
czenia obowiązującego prawa, które nie po-
zwala w pełni korzystać z instrumentów
właściwych dla jednostek niepublicznych.
W tych okolicznościach konieczne stało się
stworzenie modelu zarządzania opartego
na bieżącym monitorowaniu procesów skła-
dających się na ekonomiczny efekt działalności
przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiego
standardu jakościowego udzielanych świad-
czeń.

Co najbardziej cenią pacjenci i jak zarząd
szpitala wychodzi naprzeciw ich oczekiwa-
niom?

– Podstawowym autem szpitala doce-
nianym przez pacjentów jest komplekso-

wość leczenia. Dzięki niej pacjenci otrzymu-
ją cały pakiet usług medycznych na najwyż-
szym poziomie, który wyznacza przede
wszystkim kadra szpitala. SPSK-4 jest jed-
nostką kliniczną zatrudniającą wybitnych
specjalistów, których nazwiska wiele mówią
w świecie medycyny i u których pacjenci
chcą się leczyć. Jesteśmy rozpoznawalni
dzięki wiodącym w kraju jednostkom, kiero-
wanym przez wybitnych specjalistów, znanych
w kraju i za granicą z nowoczesnych metod
leczenia, m.in. Klinikom: Neurochirurgii
i Neurochirurgii Dziecięcej, Kardiologii, Po-
łożnictwa i Perinatologii. W dobie internetu
pacjenci mają bardzo dobre rozeznanie ryn-
ku i wobec braku rejonizacji wybierają jed-
nostkę z dużym potencjałem kadrowym
i sprzętowym oraz możliwościami diagno-
stycznymi i terapeutycznymi. Dzięki pozy-
skiwanym środkom unijnym od lat inwestu-
jemy w remonty oddziałów, doposażenie
w nowoczesną aparaturę i sprzęt. Jednocze-
śnie kształcimy kadrę medyczną, stwarzamy
warunki rozwoju naukowo-badawczego we
współpracy z UM w Lublinie oraz wdraża-
my nowoczesne metody leczenia, procedury
medyczne i sanitarno-epidemiologiczne, słu-
żące bezpieczeństwu pacjentów.

Jak rozumie pan jakość w kontekście
usług medycznych i możliwości szpitala
publicznego?

– Jakość jest wypadkową wielu czynników,
przy czym w odniesieniu do specyficznej jed-
nostki, jaką jest placówka ochrony zdrowia,
najistotniejsze są: profesjonalizm kadry, no-
woczesna infrastruktura, warunki pobytowe
pacjentów, stosowanie nowoczesnych metod
diagnostycznych i terapeutycznych oraz
sprawne zarządzanie w stale zmieniających
się uwarunkowaniach prawnych i ekono-
micznych. Nie sądzę, aby status szpitala
publicznego stawiał szpital w gorszej sytuacji
niż jednostkę niepubliczną. Mamy doskona-
ły potencjał kadrowy, którego jednostki nie-
publiczne często mogą nam tylko pozaz-
drościć, a także coraz lepszą infrastrukturę,
która nie ustępuje szpitalom europejskim.

Jeżeli za wyznacznik jakości przyjąć po-
ziom popytu na usługi, to również w tej kwe-
stii osiągnęliśmy wyjątkowo dużo. Utrzyma-
nie wysokiego poziomu usług wymaga znacz-
nych nakładów finansowych, a sytuacja fi-
nansowa większości jednostek publicznych jest

powszechnie znana. Mimo to odmawia się im
prawa do rezygnacji z nieopłacalnej działal-
ności i prawa do pobierania opłat w sytuacji
wyczerpania kontraktu z NFZ. Niepubliczne
jednostki nie podlegają tym ograniczeniom.
Komercyjna służba zdrowia realizuje tylko
pewne elementy kompleksowego leczenia, lu-
kratywne z punktu widzenia interesów wła-
ścicieli.

Jakie aspekty codziennej pracy spędza-
ją panu sen z powiek, a jakie są źródłem naj-
większej dumy i radości?

– Ostatnio sen z powiek spędzała mi wi-
zja pustego nowo wybudowanego Bloku
Operacyjnego, która na szczęście należy już
do przeszłości. Dzięki środkom unijnym wy-
posażyliśmy obiekt w nowoczesną aparatu-
rę i niebawem przeprowadzimy w nim pierw-
sze zabiegi operacyjne. Nasz Blok stanowi je-
den z najnowocześniejszych obiektów tego
typu w Polsce i spełnia wszystkie standardy
europejskie, a nawet światowe. Realizacja tej
inwestycji stanowi naszą dumę, podobnie jak
oddany w zeszłym roku gruntownie przebu-
dowany Szpitalny Oddział Ratunkowy. I tu
dotykam problemu dnia codziennego – na te-
renie Lublina są tylko dwa duże SOR-y – sta-
nowczo za mało, biorąc pod uwagę potrze-
by populacji regionu. W konsekwencji SOR
jest przeciążony, a sposób finansowania go
przez NFZ skutkuje stratami. Niekorzystną
sytuację pogłębia brak izby wytrzeźwień w Lu-
blinie. Pijani pacjenci są częstymi bywalcami
SOR-u i oddziału gastroenterologii, mimo że
często wystarczyłaby pomoc udzielona do-
raźnie w ramach izby wytrzeźwień. Bezsku-
tecznie staramy się rozwiązać ten problem
na szczeblu wojewódzkim. Martwi też, że
z uwagi na sposób kontraktowania i finan-
sowania świadczeń przez NFZ nie możemy
w pełni wykorzystać potencjału techniczne-
go i kadrowego szpitala.

Żeby nie było całkiem pesymistycznie do-
dam, iż codzienna praca przynosi wiele sa-
tysfakcji. Źródłem największej radości są
podziękowania i słowa uznania ze strony pa-
cjentów, zaszczytne wyróżnienia w rankingach
i konkursach oraz osiągnięcia pracowników
na polu medycznym i naukowym.

Rozmawiała Magdalena Szczygielska

www.spsk4.lublin.pl

Potencjał kontra
ograniczenia 
Rozmowa z Marianem Przylepą, dyrektorem naczelnym 
Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie
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W jaki sposób produkty z oferty Invex
Remedies łączą pielęgnację z troską o zdro-
wie?

– Produkty firmy Invex Remedies do-
starczają organizmowi niezbędnych pier-
wiastków, których potrzebuje on do prawi-
dłowego funkcjonowania. Pierwiastki są
najczęściej dostarczane do naszych organi-
zmów wraz z pożywieniem, ale także, co jest
często niedoceniane, przez skórę i drogi
oddechowe. Bez względu na szerokość geo-
graficzną żywność z danego regionu nie jest
w stanie zapewnić nawet połowy mikro-
elementów niezbędnych do prawidłowego
funkcjonowania organizmu. Obserwowane
w ostatnich latach wyjałowienie gleb oraz
przemysłowa produkcja żywności jeszcze po-
garszają tę sytuację. Pracujący na wysokich
obrotach organizm, narażony na stres i zmę-
czenie, chcąc zachować podstawowe funk-
cje życiowe, pobierze mikroelementy z mniej
istotnych dla niego obszarów – stanie się to
kosztem połysku i grubości naszych włosów,
jędrności i blasku naszej skóry, twardości na-
szych paznokci. Kolejnym następstwem bra-
ku mikroelementów będą zawały, choroby no-
wotworowe, cukrzyca, otyłość, problemy
z tarczycą i inne choroby cywilizacyjne.
Dermokosmetyki oraz suplementy diety fir-
my Invex Remedies posiadają innowacyjną
formułę polegającą na zastosowaniu nie-
zbędnych pierwiastków w formie komplek-
sów organicznych, monojonów lub mono-
atomów, dzięki czemu mikro-, makro- i ul-

traelementy są doskonale absorbowane
przez organizm.

Co daje użytkownikom państwa ko-
smetyków pewność, że ich skład i receptu-
ra nie są tylko chwytem marketingowym, lecz
gwarancją skuteczności i bezpieczeństwa,
a tym samym procentuje zaufaniem do
marki?

– Skład preparatów z naszej oferty zo-
stał bardzo ograniczony, niemal wyłącznie
do substancji aktywnych, aby nie dostarczać
organizmowi szkodliwych dodatków. Czy-
tając etykiety naszych produktów, nasi
klienci są bardzo zdziwieni, widząc tylko kil-
ka substancji wchodzących w ich skład.
Same substancje aktywne zawierają naj-
częściej te mikroelementy, których brakuje
naszemu organizmowi – krzem, bor, złoto,
srebro. Jednocześnie forma chemiczna,
w jakiej występują, jest bezpieczna dla
zdrowia i dobrze przyswajalna przez orga-
nizm. O naszej jakości i skuteczności świad-
czy przede wszystkim rosnąca liczba za-
dowolonych klientów, którzy polecają pro-
dukty swoim znajomym. Ponadto naszym
atutem jest zespół posiadający ogromną wie-
dzę o preparatach. Nasi specjaliści zawsze
chętnie udzielają konsultacji, tak więc każ-
dy potencjalny klient może zasięgnąć porady,
czy wyjaśnić wątpliwości.

Jak ważny dla ideologii i założeń roz-
wojowych firmy jest postęp w dziedzinie che-
mii oraz dorobek nauki wykorzystywany
w innowacyjnych rozwiązaniach?

– Bardzo ważny, tak naprawdę stanowi
podwaliny naszych działań. Wszystkie pro-
dukty powstały w oparciu o technologie
opracowane przez Stanisława Szczepaniaka
– wybitnego chemika i wynalazcę. Innowacyjne
receptury będące bazą naszych kosmetyków
i suplementów diety są chronione wieloma pa-
tentami, zgłoszeniami patentowymi i znaka-
mi towarowymi. Co więcej, zostały uhono-
rowane złotymi medalami, pucharami i dy-
plomami na trzech kontynentach oraz licznymi
nagrodami i wyróżnieniami krajowymi.

Co pozwala dotrzeć do odbiorców na
konkurencyjnym rynku kosmetycznym, peł-
nym inteligentnych kremów i eliksirów
młodości, i przekonać ich do swojej oferty?

– Wysoka skuteczność produktów. Opra-
cowaliśmy innowacyjne zabiegi kosmetycz-
ne, które pozwalają walczyć z problemami
skóry, takimi jak trądzik czy łuszczyca, oraz
widocznie opóźnić procesy starzenia. Orga-
nizujemy eventy oraz uczestniczymy w wy-
darzeniach i targach kosmetycznych. Podczas
takich imprez wszyscy zainteresowani, za-
równo profesjonaliści, jak i odbiorcy finalni,
mają możliwość wypróbowania naszych pre-
paratów i sprawdzenia ich skuteczności. Co
więcej, czynnie wspieramy stowarzyszenia
zrzeszające ludzi walczących z różnymi cho-
robami skórnymi.

Rozmawiała Magdalena Szczygielska

www.invexremedies.pl
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Ratunek dla zdrowia i urody
Skład preparatów z naszej oferty został bardzo ograniczony, niemal wyłącznie 
do substancji aktywnych, aby nie dostarczać organizmowi szkodliwych dodatków. 
O ich jakości i skuteczności świadczy przede wszystkim rosnąca liczba zadowolonych
klientów, którzy polecają produkty znajomym – mówi Monika Szczepaniak, 
prezes zarządu Invex Remedies
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Produkty firmy





Co jest istotą skutecznego zrządzania
gminą wiejską, aby prosperowała z zyskiem
dla mieszkańców i dawała perspektywy dal-
szego rozwoju w wymiarze gospodarczym
i społecznym?

– Podstawą jest wizja rozwoju oraz kon-
sekwentna jej realizacja. Wspólnie z zespołem
samorządowym podjęliśmy kilka ważnych de-
cyzji, które do dziś procentują. Mam na my-
śli uchwalenie miejscowych planów zago-
spodarowania przestrzennego, które po-
rządkują ład przestrzenny i zdecydowanie uła-
twiają procesy inwestycyjne. Lesznowola
jako jedna z pierwszych gmin w Polsce – i do
tej pory jedna z nielicznych – uchwaliła pla-
ny zagospodarowania przestrzennego dla pra-
wie całego swojego obszaru, a modyfikują-
ce prace planistyczne są prowadzone do dziś.
Kolejna kwestia to rozwijanie infrastruktury
technicznej i społecznej oraz inwestowanie
w edukację. To wszystko sprawia, że Lesz-
nowola jest dobrym adresem zarówno dla
osób, które chcą zamieszkać w ciekawym miej-
scu, jak i dla tych, którzy chcą realizować swo-
je marzenia biznesowe. Konsekwencją naszej
polityki jest dynamiczny wzrost liczby miesz-
kańców oraz 5 000 firm, które prowadzą u nas
działalność gospodarczą.

Od lat cieszy się pani poparciem ze stro-
ny gremiów oceniających pracę samorządów

oraz mieszkańców, dowodząc, że kobieta do-
skonale może się sprawdzać na stanowisku
wójta. Jakie cechy osobowości decydują
o skutecznym sprawowaniu władzy?

– W pracy kieruję się kilkoma żelaznymi
zasadami: szacunek dla ludzi, konsekwencja
w działaniu, osiąganie kompromisów.

Wielokrotnie była pani wyróżniana ty-
tułami „Wójta Roku” czy „Samorządowego
Menadżera Roku”. Jak podchodzi pani do
przyznawanych nagród za pracę na rzecz lo-
kalnej społeczności?

– Wszystkie nagrody i wyróżnienia dają
ogromną satysfakcję oraz motywację do
dalszej pracy. To duża radość, ale i duże zo-
bowiązanie.

Co uważa pani za swój największy suk-
ces jako kobieta uhonorowana tytułem „Ko-
biety Sukcesu Mazowsza 2011”, której osią-
gnięcia samorządowe są dostrzegane w ska-
li ogólnopolskiej?

– Za sukces uważam wysokie zaufanie
i poparcie społeczne dla moich działań ja-
ko wójta gminy. Akceptacja społeczna jest
dla mnie bardzo ważna, ponieważ pracuję
z ludźmi i dla ludzi.

Rozmawiał Tomasz Rekowski

www.lesznowola.pl
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Pracuję z ludźmi i dla ludzi
Lesznowola jest dobrym adresem zarówno dla osób, które chcą zamieszkać 
w ciekawym miejscu, jak i dla tych, którzy chcą realizować swoje marzenia 
biznesowe – mówi Maria Jolanta Batyckia-Wąsik, wójt gminy Lesznowola
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Lesznowola jest gminą wiejską, gdzie żyje się komfortowo i na wysokim poziomie

Maria Jolanta Batycka-Wąsik jest wójtem
gminy Lesznowola od 15 lat



Urząd Miejski w Sandomierzu
Plac Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierz

tel. 15 644 01 00, fax 15 644 01 01, um@um.sandomierz.pl
www.sandomierz.pl



Dzięki różnorodności form i kolo-
rów, a także odwadze we wpro-
wadzaniu na rynek oryginalnych
pomysłów marka Wrześniak Glas-

sworks szczyci się bogatym portfolio, które jest
nie tylko wizytówką i chlubą rodzimej go-
spodarki, lecz także istotnym wkładem Pol-
ski na rynkach zagranicznych. Trudno się dzi-
wić popularności i szerokiemu uznaniu dla tej
marki, bowiem piękno i oryginalność wy-
kraczają poza wszelkie ramy i ograniczenia.
Wizytówką firmy Wrześniak Glassworks jest
szkło formowane metodą ręczną o bardzo
szerokiej gamie produktowej: od finezyjnych
kształtów po duże wazony. O tym jak cieka-
wy i niezwykły może być proces wytopu szkła
świadczy czerwcowa impreza „Szklarki”,
podczas której można obejrzeć jedyny na
świecie wytop szkła na świeżym powietrzu.

Wyroby spod szyldu Wrześniak Glas-
sworks łączą w sobie oryginalne wzornictwo,

kunszt wykonania i najnowsze osiągnięcia
technologiczne. Firma jest jednym z najbar-
dziej znanych i docenianych polskich pro-
ducentów szkła gospodarczego. Bogata, wie-
loletnia tradycja i unikalna ręczna produkcja
czynią wyroby łatwo rozpoznawalnymi. Nie-

powtarzalne walory estetyczne, idące w pa-
rze z kunsztem oraz najwyższą jakością,
gwarantują klientom produkty spełniające ich
najwyższe oczekiwania i dają ogromną sa-
tysfakcję posiadania odrobiny luksusu na co
dzień.

Dotychczasowy sukces firmy został osią-
gnięty dzięki determinacji i ciężkiej pracy jej
właściciela Tadeusza Wrześniaka, który umie-
jętnie rozwija i systematycznie umacnia jej po-
zycję rynkową. Wyrazem jego sukcesu są licz-
ne nagrody i wyróżnienia przyznawane nie tyl-
ko na polu gospodarczym, ale i za jego
działalność filantropijną i społeczną.

Magiczny świat, pełen kolorów, prze-
skalowanych kształtów i zaskakujących ar-
tystycznych form, które rozbudzają wy-
obraźnię kolekcjonerów – taki świat tworzy
Wrześniak Glassworks.

www.glassworks.pl
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Jakość i oryginalność
Właściciel Hut Szkła Tadeusz Wrześniak może poszczycić się 
produktami najwyższej jakości. Wyroby produkowane wyłącznie
metodą ręczną trafiają na światowe salony, zdobiąc wnętrza tych, 
którzy doceniają jakość i oryginalne wzornictwo. Możemy je oglądać 
w wielu ekskluzywnych i prestiżowych galeriach całego świata
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W lipcowym rankingu „Dziennika Ga-
zety Prawnej” Wodociągi Kieleckie sytuują
się na 5. miejscu w branży. Co składa się na
tak wysoką pozycję w skali ogólnopolskiej?

– O szczegóły trzeba oczywiście pytać re-
dakcję tej gazety. Bardzo cieszy nas ta pozy-
cja. Wyniki rankingu były dla nas zaskocze-
niem, oczywiście bardzo miłym. W branży wo-
dociągowej liczy się obecnie nowoczesność,
dobry kontakt z odbiorcami, rozumna, co-
dzienna współpraca z samorządami, które są
organami założycielskimi. Mamy to szczęście,
że Wodociągom Kieleckim udaje się łączyć te
wszystkie zadania w sprawnie działający
mechanizm.

Jaki model zarządzania firmą najlepiej
się sprawdza na podstawie pańskich do-
świadczeń na stanowisku prezesa?

– Zdecydowanie opowiadam się za mo-
delem demokratycznym, a nie autorytar-
nym. Trzeba dawać dużo swobody pod-
władnym i współpracownikom. To wyzwala
w ludziach kreatywność, czują się oni współ-
uczestnikami w procesach zarządzania firmą.
Przez to czują się też doceniani. Tworzy się
dobry klimat pracy. Wbrew pozorom pensja
i nagrody pieniężne nie są jedynymi narzę-
dziami, które motywują ludzi do wydajnej,
twórczej pracy. Ważne jest właśnie docenie-
nie ich kompetencji, delegowanie odpowie-
dzialności za swoją część zadań. Wtedy lu-
dzi nie trzeba poganiać do pracy, sami siebie
napędzają, a przy okazji mobilizują innych.
Rodzi się zdrowa wewnętrzna konkurencja.
Pracownicy patrzą na osiągnięcia innych i sta-
rają się być lepsi. W konsekwencji jest to ko-
rzystne zarówno dla spółki, jak i dla samych
pracowników. Ale ten kij ma dwa końce. Jest
to model trudniejszy od autorytarnego, wy-
maga bowiem więcej cierpliwości. Potrzebna
jest ciągła kontrola zadań, które się powierza
podwładnym. Łatwo bowiem może dojść do
tego, że jakieś zadania wymkną się spod kon-
troli zarządzającego i w efekcie sprawy pój-
dą w niepożądanym kierunku. Jest jeszcze je-
den istotny element – oprócz delegowania od-
powiedzialności trzeba dać ludziom możli-
wość zrozumienia o co chodzi, co chce się

osiągnąć. Ten model zarządzania wręcz tego
wymaga. Jeśli przekaz będzie jasny i zaak-
ceptowany, przyjęty przez podwładnych, to
stanie się pierwszym krokiem do sukcesu.
I w końcu dochodzimy do pozytywnej mo-
tywacji. Trzeba pokazywać ludziom, jak są
ważni w firmie, że bez nich nawet najlepszy
prezes czy dyrektor nic nie zdziała. To spra-
wia, że chcą się zaangażować w realizację ce-
lów. Warto też pokazywać ludziom na kon-
kretnych przykładach, w jaki sposób działać.
Jako przykład mogę podać nasze działania
sprzed czterech lat, kiedy organizowaliśmy
80-lecie firmy, huczne, z nadaniem i poświę-
ceniem sztandaru. Kulminacyjnym momen-
tem była uroczysta msza w kieleckiej katedrze.
Nie poszliśmy na żywioł, ale z pracownikami
oddelegowanymi do uczestnictwa w uroczy-
stości kilkakrotnie ćwiczyliśmy jej przebieg. Były
to niemal teatralne próby, ale się opłacało. Od
tego czasu do dziś mamy trzon pracowników,

którzy doskonale radzą sobie z przygotowa-
niem i uczestniczeniem w tego typu wyda-
rzeniach. Wiedzą co robić, kiedy i jak.

Jakie bieżące umowy i plany inwestycyjne
są kluczowe z punktu widzenia założeń roz-
wojowych i celów strategicznych spółki?

– Kluczową, realizowaną obecnie inwe-
stycją jest unijny projekt Kompleksowej
Ochrony Wód Podziemnych Aglomeracji
Kieleckiej. Przewiduje on budowę prawie
200 km kanalizacji i 20 km wodociągu oraz
37 pompowni. Właśnie doszliśmy do pół-
metka, podłączani są nowi odbiorcy, roz-
strzygnęliśmy największe budowlane kon-
trakty. Dla okolicznych gmin – bo Wodocią-
gi Kieleckie działają nie tylko w Kielcach, ale
jeszcze w Masłowie, Zagnańsku i Sitkówce-
Nowiny – to prawdziwy skok cywilizacyjny. Na
przykład w gminie Masłów do tej pory tylko
10 proc. domów mieszkalnych było podłą-
czonych do kanalizacji. Po zakończeniu pro-
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Urządzamy spółkę 
na 20 lat do przodu
W branży wodociągowej liczy się obecnie nowoczesność, dobry kontakt 
z odbiorcami, rozumna, codzienna współpraca z samorządami, które są organami 
założycielskimi. Mamy to szczęście, że Wodociągom Kieleckim udaje się łączyć te
wszystkie zadania w sprawnie działający mechanizm – mówi Henryk Milcarz, 
prezes zarządu, dyrektor generalny Wodociągów Kieleckich
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Należymy do nielicznych spółek wodociągowych,
które są beneficjentem projektów unijnych. 
Sami powołaliśmy Jednostkę Realizującą Projekt,
która działa w naszym biurowcu i składa się 
z naszych pracowników



jektu, co nastąpi w grudniu 2015 roku, ten
wskaźnik przekroczy 70 proc. A Masłów to
taka sypialnia Kielc, coraz więcej kielczan bu-
duje tam swoje nowe domy. Rozbudowa ka-
nalizacji i wodociągu oznacza więc nie tylko
czystsze środowisko, ale też otwarcie nowych
atrakcyjnych terenów inwestycyjnych. W ten
sposób spółka wodociągowa pełni nie tylko
rolę usługodawcy, ale też ważnego regional-
nego inwestora.

Mniejszą, ale nie mniej ważną inwesty-
cją będzie rozbudowa i modernizacja oczysz-
czalni ścieków Bartków w gminie Zagnańsk.
Wcześniej przeprowadziliśmy rozbudowę
i modernizację naszej największej oczyszczalni
w Sitkówce, ale nie zapominamy o pozosta-
łych czterech obiektach. Bartków jest ważny,
bo zapewni odbiór ścieków od nowych od-
biorców w tej gminie. Sprawa jest bardzo ak-
tualna, umowę z wykonawcą podpisaliśmy
3 września.

Kolejnym ważnym uzupełnieniem roz-
budowy naszej sieci wodociągowo-kanali-
zacyjnej będzie budowa systemu jej zdalne-
go monitoringu. Dzięki temu zadaniu, war-
temu prawie 6 mln zł, wyposażymy naszą
spółkę w narzędzie godne XXI wieku. 

A co z działalnością społeczną, chary-
tatywną?

– Na pewno w najbliższych latach nie bę-
dziemy zapominać o działalności społecznej,
o tym, że Wodociągi Kieleckie są spółką od-
powiedzialną społecznie, włączają się w ży-
cie mieszkańców. Co roku organizujemy dla
nich Święto Wody z występami na scenie, kon-
kursami, atrakcjami dla dzieciaków i doro-
słych. Jesteśmy też mecenasem kultury. Od
dwóch lat wspieramy finansowo Zespół In-
scenizacji Tanecznych „Uśmiech”, w którym
występują niepełnosprawni dorośli i dzieci. Ze-
spół ten działa przy Wojewódzkim Domu Kul-
tury. Każdy jego występ to niezapomniane
wrażenia artystyczne i wzruszenie, które po-
zostaje w człowieku na długi czas. To tylko wy-
brane przykłady. Nie zapominamy o wielu in-
nych inicjatywach sportowych, kulturalnych
i społecznych.

Będziemy też pogłębiać naszą współpracę
ze środowiskiem naukowym. Podpisaliśmy
umowy o współpracy z Politechniką Święto-
krzyską i Uniwersytetem Jana Kochanow-
skiego, przygotowujemy umowę z Politech-
niką Rzeszowską. Dzięki temu studenci od-
bywają w Wodociągach Kieleckich praktyki,
a absolwenci staże. Będą też prowadzone
wspólne projekty badawcze. Jeden jest już re-
alizowany – dotyczy zagospodarowania osa-
dów ściekowych.

Jak ważnym wsparciem dla prosperity
Wodociągów Kieleckich były dotacje przy-
znane w ramach programów unijnych?

– Jest ono kluczowe, jeśli chodzi o inwe-
stycje. Liczby mówią same za siebie. Od lat co
roku realizujemy inwestycje z środków wła-
snych na poziomie 7–9 mln zł. Tymczasem ze
wsparciem środków unijnych udało nam się

rozbudować i zmodernizować oczyszczalnię
ścieków w Sitkówce za 270 mln zł, a obecnie
realizujemy wspomniany projekt wodocią-
gowania i kanalizowania za 350 mln zł.
W pierwszym przypadku Unia pokryła ponad
60 proc. kosztów, drugi projekt ma zagwa-
rantowany zwrot 85 proc. kosztów kwalifi-
kowanych. Bez wsparcia unijnego trwałoby to
latami i nie obyłoby się bez obciążeń odbior-
ców. Po zakończeniu tych inwestycji spółka
wejdzie na zupełnie inny poziom – przez naj-
bliższe 15–20 lat będzie mogła koncentrować
się na tym, żeby ten majątek był dobrze wy-
korzystany. Warto dodać, że należymy do nie-
licznych spółek wodociągowych, które są
beneficjentem projektów unijnych. Sami po-
wołaliśmy Jednostkę Realizującą Projekt,
która działa w naszym biurowcu i składa się
z naszych pracowników. Tymczasem w wie-
lu regionach takimi inwestycjami zajmuje się
samorząd siłami urzędników lub powołuje spe-
cjalnie w tym celu nową spółkę komunalną.

Na jakie sfery prowadzonej działalności
nie warto szczędzić środków?

– Przede wszystkim nie warto oszczędzać
na ekologii. I nie mówię tylko o oczywistej od-
powiedzialności moralnej i etycznej za to, co
robimy jako ludzie. Niszczenie przyrody to
również konkretne obciążenia finansowe.
Przykład? Gdybyśmy nie zmodernizowali
oczyszczalni ścieków w Sitkówce, musieli-
byśmy płacić olbrzymie sumy naliczane
przez inspektorów ochrony środowiska. Uro-
sły już one do 35 mln zł, a zostały niejako „po-
darowane”, czyli umorzone po tym, kiedy mo-
gliśmy wykazać, że ścieki oczyszczone w Sit-
kówce nie tylko nie zanieczyszczają rzeki Bo-
brzy, ale wręcz ją oczyszczają. Gdyby nie ta
inwestycja, kary dalej trzeba byłoby płacić,
a budowa tylko by się odsunęła w czasie i kto
wie, czy za kilka lat nie byłaby jeszcze kosz-
towniejsza. To się nie opłaca. Kolejna rzecz
to źle pojęte oszczędzanie na pracownikach.
Dobrych pracowników trzeba dobrze wyna-

gradzać, a ze związkami zawodowymi lepiej
negocjować, niż wchodzić w konflikt. Byle jaka
płaca to byle jaka praca – ta prosta zasada cały
czas się sprawdza.

Na ile innowacyjność, wskazywana jako
motor rozwoju w wielu branżach, jest czyn-
nikiem wpływającym na efekty realizacji za-
łożeń strategicznych firmy?

– Innowacyjność się opłaca. Kto stoi
w miejscu, ten się cofa. Jak to robimy w Wo-
dociągach Kieleckich? Jako pierwsi w re-
gionie i jedna z nielicznych spółek w Polsce
uruchomiliśmy Stację Termicznej Utylizacji
Osadów Ściekowych. To ważna inwestycja,
dzięki której przerywamy łańcuch groź-
nych, potencjalnie nawet śmiertelnych związ-
ków i organizmów, które mogą przedostać
się do środowiska. Chodzi o bakterie, w tym
e-coli, ale też antybiotyki, hormony, grzyby.
Wszystko to pozostaje w osadach ścieko-
wych, do niedawna wywożonych na pola.
STUOŚ rozprawia się z tymi związkami raz
na zawsze. Innowacyjność to również wy-
korzystanie energii odnawialnej. W Sitków-
ce działają i dostarczają prąd pierwsze w re-
gionie biogeneratory. Od niedawna wodę
użytkową w biurowcu i bazie Wodociągów
Kieleckich podgrzewa słońce, a myślę, że
wkrótce zainwestujemy w elektrownię sło-
neczną. Wyposażyliśmy też wszystkie nasze
pojazdy w system zarządzania oparty na
łączności GPS. Do komunikacji społecznej
używamy internetu – mamy nie tylko stro-
nę internetową, ale specjalny adres e-mail
i numer komunikatora GG do zgłaszania
awarii, własne profile na Facebooku i Twi-
terze oraz kanał wideo na YouTube. Wodo-
ciągi Kieleckie nie są już przaśną, biedną, za-
cofaną firmą komunalną, z jaką mogą nas
kojarzyć nieco starsze osoby.

Rozmawiał Tomasz Rekowski

www.wod-kiel.com.pl
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Pierwsza w regionie Stacja Termicznej Utylizacji Osadów Ściekowych ruszyła
w podkieleckiej Sitkówce



Decyzja o zakupie Marcel Baey to
konsekwentna strategia rozsze-
rzania sieci dystrybucji łososia wę-
dzonego Suempol na rynkach

europejskich. Podstawowym celem trans-
akcji jest umocnienie pozycji marki Marcel
Baey w segmencie premium oraz wprowa-
dzenie tradycyjnej technologii na inne rynki
Europy. Suempol Sas France wzmocni mar-
kę Marcel Baey zarówno w strefie Horeca, jak
również wielkosieciowych sklepach. Marcel
Baey będzie nie tylko firmą handlową, ale tak-
że produkcyjną – obecne plany rozbudowy
nowego zakładu zakładają inwestycje rzędu
28 mln euro.

Prezes spółki Monika Siecińska-Jawo-
rowska podkreśla, że najważniejszą wartością
świeżo przejętego zakładu są doświadczeni,
wykwalifikowani pracownicy, dzięki którym
produkcja mogła ruszyć od razu po transakcji.
– Stawiamy sobie wysokie cele, a żaden cel
nie może być osiągnięty bez zaangażowania
całego zespołu. Podobnie było z zakupem nie-
mieckiej firmy Norfisk – czas pokazał, że prze-

jęcie zakładu, który był wówczas w złej kon-
dycji finansowej, było dobrą inwestycją. Nie-
mieccy konsumenci dostają świeży produkt
wysokiej jakości.

Marka Norfisk Berlin została kupiona
przez Suempol w 2010 roku – od tego cza-
su jej obroty wzrosły pięciokrotnie. Zakład zo-
stał zmodernizowany i poddany wymaganej
certyfikacji. – W ciągu 48 godzin jesteśmy
w stanie dostarczyć nasz produkt z Berlina do

wszystkich klientów Europy Zachodniej
– mówi Monika Siecińska-Jaworowska i do-
daje: – W tej chwili skupiamy się na umoc-
nieniu marki Norfisk w grupie produktów Pre-
mium – są to unikatowe produkty najwyższej
jakości, jakich nie ma jeszcze na rynku nie-
mieckim.

Suempol – rodzinne przedsiębiorstwo za-
łożone w 1989 roku w Bielsku Podlaskim, jest
najstarszym producentem łososia wędzone-
go w Polsce. W ofercie firmy można znaleźć
łososia pod wszelkimi możliwymi postacia-
mi: wędzonego na zimno, na gorąco, mary-
nowanego, świeżego, który jest głównym
produktem firmy i stanowi 97 proc. całej pro-
dukcji, oraz pstrąga i halibuta. Firma spro-
wadza tylko najlepsze gatunkowo ryby z pół-
nocnej Norwegii oraz Alaski, co gwarantuje
najwyższą jakość oferowanych wyrobów.
Produkty Suempolu trafiają na rynki za-
chodnioeuropejskie, od niedawna także do
Wietnamu i Japonii.

www.suempol.pl

162 Fakty

Suempol pobija 
kolejny rynek Europy
Suempol Sp. z o.o – jeden z największych producentów łososia wędzonego w Polsce i
Europie – przejął francuską firmę Marcel Baey z siedzibą w Boulogne-sur-Mer w pół-
nocno-wschodniej Francji. Spółka ocenia, że dzięki tej transakcji w ciągu najbliższych
trzech lat Suempol Sas France osiągnie obroty na poziomie 60 mln euro

VIP BIZNESU

Suempol na European Seafood
Exposition 2013

Farma łososia w Norwegii, ©Norge





Powstała w 1995 roku firma Jaekel-
Bud-Tech Sp. z o.o. zajmuje się wy-
konawstwem robót budowlano-in-
stalacyjnych, a także zakupem i do-

stawą materiałów budowlano-instalacyj-
nych, maszyn budowlanych i narzędzi oraz
świadczeniem usług w zakresie wynajmu
maszyn oraz sprzętu budowlanego. Oprócz
doświadczenia firma oferuje dużą wiedzę
i praktykę, służy również radą w doborze ma-
teriałów, rozwiązań technologicznych oraz za-
gospodarowaniu przestrzeni. W jej portfolio
znajdują się zarówno liczne przedsiębiorstwa,
jak i osoby prywatne oraz inwestorzy siecio-
wi. – Jednym z naszych atutów, który zawsze
pomaga w negocjacjach z odbiorcą, jest
konkurencyjna cena. Jednakże konkurencyj-
ne ceny nie zwalniają nas od najwyższej ja-
kości wykonywanych przez nas usług. Pro-
ponujemy pełen zakres prac budowlanych, in-
stalacyjnych, wykończeniowych oraz adaptacji
wnętrz. Obecnie realizujemy roboty budow-
lane w charakterze generalnego wykonawcy
według nowoczesnych technologii, korzystając
z materiałów renomowanych firm. W połą-
czeniu z długoletnim doświadczeniem po-
zwala nam to sprostać oczekiwaniom nawet
najbardziej wymagających klientów – mówi
Eugeniusz Gorczowski, właściciel firmy Ja-
ekel-Bud-Tech Sp. z o.o.

Źródłem sukcesu firmy jest przede
wszystkim wysoko wykwalifikowana załoga
oraz konsekwentna realizacja programo-
wych założeń rozwoju, co w efekcie przekłada
się na konkurencyjną pozycję na rynku.
Istotną rolę odgrywa również jakość świad-
czonych usług oraz wysoka kultura w kon-
taktach z kontrahentami. Podczas realizacji
projektów firma dba nie tylko o jakość wy-
konywanych robót, ale również o estetykę
obiektów. W obszernej grupie zrealizowanych
przez Jaekel-Bud-Tech inwestycji warto wy-
różnić m.in.: budowę osiedla Mariańska, re-
mont i przebudowę Miejskiego Przedsię-
biorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Pie-
karach Śląskich (realizacja ta uzyskała tytuł
„Modernizacji Roku”), budowę hali spor-
towej w Porębie oraz obiekty handlowe Te-
sco i Lidl w Chorzowie, Zdzieszowicach, Biel-
sku-Białej, Mszanie Dolnej, Rudzie Śląskiej
i innych miastach.

Podstawową rolę w utrzymaniu konku-
rencyjności na rynku odgrywa konsekwentne
działanie zarządu, który realizuje założony

wcześniej program. Równie istotne znacze-
nie ma odpowiednio wykwalifikowany zespół
pracowników, fachowo przygotowujący ofer-
ty, co pozwala uniknąć wszelkich błędów, do
których mogłoby dojść podczas opracowy-
wania kosztorysów. Na dalszym etapie prze-
prowadzania prac fachowcy odpowiedzialni
za realizację uzyskanych kontraktów gwa-
rantują utrzymanie kosztów inwestycji na
określonym poziomie.

– Konsekwentna realizacja założeń fi-
nansowych, jakościowych i terminowych po-
woduje, że ryzyko związane z inwestycją jest
niewielkie, w związku z czym zleceniodawcy
mają gwarancję wykonania powierzonych ro-

bót profesjonalnie i na czas. Czynniki te w du-
żej mierze wpływają na inwestorów, którzy wy-
bierają nas na realizatorów swoich projektów.
Naszym nadrzędnym celem jest dalsze utrzy-
mywanie wysokiej jakości świadczonych
usług, a co za tym idzie wdrażanie nowych
technologii. Ponadto zamierzamy w dal-
szym ciągu na bieżąco dokonywać korekt
w zarządzaniu, a przede wszystkim utrzy-
mywać wiarygodność i płynność finansową
spółki, co stawia nas w czołówce firm, które
rzetelnie wywiązują się ze swoich zobowią-
zań – podsumowuje właściciel firmy.

www.jaekel.com.pl
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Konsekwentnie do celu
Jaekel-Bud-Tech Sp. z o.o. jest firmą o ugruntowanej 
pozycji na rynku, która z roku na rok zwiększa swoją
konkurencyjność w sferze usług budowlanych
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Jak przygotować atrakcyjny wyjazd biz-
nesowy? Odpowiedzią na tak posta-
wione pytanie jest nowatorski projekt
Incentive Planet. Teraz, nie ruszając

się zza biurka, można samodzielnie zapla-
nować wyjazd grupowy uszyty na miarę po-
trzeb firmy. Tak funkcjonuje e-kreator – pro-
ste narzędzie do planowania i liczenia bu-
dżetu w 9 krokach.

Portal www.incentiveplanet.pl to szcze-
gółowa baza danych usług z 50 krajów świa-
ta. Proste rozwiązania tego internetowego na-
rzędzia pozwalają efektywnie zarządzać cza-
sem pracy oraz kontrolować wydatki przy pla-
nowaniu i kalkulowaniu podróży bizneso-
wych. Proces budowy portalu rozpoczął
w czerwcu 2013 roku a zostanie zakończony
w II kwartale 2014 roku. 

Dzięki pracy Elżbiety Atkinson – dyrek-
tor zarządzającej, Agnieszki Chojki – logistic
manager oraz całego zespołu i zaplecza
osób, które współtworzyły ten portal, Incen-
tive Planet został uznany za „Debiut Bizne-
sowy roku 2013”.

10 października 2013 roku podczas gali
magazynu „VIP” Elżbieta Atkinson powie-
działa: – Nigdy nie sądziłam, że stanę kiedyś
przed tak dostojnymi gośćmi i odbiorę z pań-
stwa rąk nagrodę za moją dotychczasową,

wieloletnią pracę. Incentive Planet to portal,
który zawiera wszystkie moje doświadczenia
zawodowe i życiowe. Wszystko, z czym do tej
pory zetknęłam się na podłożu biznesowym,
przekonywało mnie do stworzenia takiej for-
my biznesu, która będzie transparentna i po-
zwoli zarówno zamawiającym usługę, jak i jej
odbiorcom na poczucie bezpieczeństwa.
Każdy, kto skorzysta z naszego portalu, ma
100 proc. pewności, że wszystko, co wybie-
rze i zamówi, zostanie zrealizowane. Oferty,
które proponujemy, są przez nas bardzo
starannie sprawdzane i dobierane. Dodat-
kowo dla firm korzystających z naszego por-
talu przysługuje 10 proc. zniżki na zamówioną
ofertę. To bardzo znaczące obniżki kosztów
w przypadku wyjazdu dla nawet kilkuoso-
bowej grupy osób.

– Cieszę się, że nasz portal został za-
uważony oraz doceniony przez kapitułę ma-
gazynu „VIP”. Rozwijając ten model bizne-
sowy, w imieniu całego zespołu zobowiązu-
ję się nie zawieść państwa oczekiwań – pod-
sumowała Elżbieta Atkinson.

Dla pierwszych 15 firm, które zgłoszą się na ad-
res info.incentiveplanet@incentiveplanet.pl, zostaną

przekazane miesięczne darmowe abonamenty, umoż-
liwiające zapoznanie się z produktem oraz organiza-

cję pierwszego wyjazdu za pomocą kalkulatora.
Czekamy na Państwa zgłoszenia oraz opinię po

wykorzystaniu abonamentu.

Debiut na miarę sukcesu
Trudno określić kiedy dokładnie rozpoczęła się w Polsce historia wyjazdów 
grupowych. Przyjmuje się, że dopiero około 10 lat temu, kiedy to korporacje i duże
przedsiębiorstwa zaadoptowały formę wyjazdu jako narzędzia marketingowego

Zorganizowanie każdego
Incentive z portalem 
sprowadza się do 
9 punktów:

1. Rodzaj wyjazdu
2. Kierunek
3. Termin
4. Wielkość grupy
5. Rodzaj transportu
6. Hotele
7. Rodzaj transferu
8. Aktywności
9. Ubezpieczenie

Zespół Incentive Planet podczas gali magazynu „VIP”

VIP BIZNESU
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MOTORYZACJA

Cezary Głogowski

Małym minusem podwyższenia
nowego Doblo XL jest to, że
nie uda nam się wjechać tym
samochodem na każdy parking

podziemny – sam się o tym przekonałem pod-
czas testu. Natomiast jeśli chodzi o myjnie au-
tomatyczne, to w przypadku tego modelu nie
ma żadnego problemu.

Jak już wspomniałem wcześniej, prze-
strzeń ładunkowa jest imponująca. Ładow-
ność użytkowa wraz z kierowcą wynosi 1000
kg. Próg załadunku znajduje się na wysoko-
ści 545 mm, co sprawia, że nie musimy się
bardzo siłować, żeby cokolwiek włożyć na
pakę. Dostęp do części załadunkowej umoż-
liwiają nam tylne dwuskrzydłowe, asyme-
tryczne drzwi otwierane na boku pod kątem
180 stopni oraz boczne odsuwane drzwi po
obu stronach auta. Przestrzeń ładunkową od

kabiny kierowcy oddziela stała przegroda wy-
stępująca w wersji pełnej lub przeszklonej.

Czas zasiąść za kierownicą. Od razu za-
uważamy, że miejsca jest naprawdę dużo jak
na dwuosobową kabinę. Po zajęciu pozycji za
kierownicą nie sposób nie ustawić sobie wy-
godnej pozycji do jazdy, co umożliwiają re-
gulowana w dwóch płaszczyznach kolumna
kierownicza oraz fotel z regulacją wysokości
i ruchomym oparciem. Doblo XL posiada
bardzo dobrze zorganizowaną kabinę pasa-
żerską, w której znajduje się mnóstwo różnego
rodzaju schowków. Do tego pod dachem
mamy dużą półkę na dokumenty. Oczywiście
nie zapominajmy o pojemnych kieszeniach
w bocznych drzwiach, które są niezbędne
w samochodach użytkowych.

Testowany model Fiata wyposażony jest
w wysokoprężny silnik o pojemności 1,6 l Mul-
tijet o mocy 105 KM i momencie obrotowym
290 Nm, osiąganym już przy 1500 obr./min.

Patrząc na moc tego samochodu, ktoś mógł-
by powiedzieć: 105 KM – co to jest na tak
duże auto z taką ładownością? Ale pozory
mylą. Silnik bardzo dobrze daje sobie radę
i jest naprawdę dynamiczny, co prawda z ła-
dunkiem dynamika trochę ustępuje, ale auta
dostawcze to nie samochody sportowe, któ-
rymi mamy się ścigać. Jeśli chodzi o spala-
nie to wynik jest naprawdę przyzwoity: w tra-
sie wynosi ono 5 l oleju napędowego na 100
km, natomiast w mieście dochodzi do 8 l. To
niewiele, jak na tak duży samochód.

Fiat Doblo Cargo XL to pod każdym
względem doskonały i niezawodny partner do
pracy. Bogata wersja modelowa tego samo-
chodu na pewno przyciągnie niejednego
klienta, który będzie chciał wykorzystać
wszystkie walory Doblo XL. Duży plusem jest
cena, która też przyciąga jak magnes, bo za-
czyna się już od 68 500 zł, a to nie jest dużo
jak na tak duży samochód użytkowy. �

Fiat Doblo Cargo XL
– mistrz w swojej klasie
Czytając: „Fiat Doblo Cargo XL” od razu zwracamy uwagę na ostatni człon nazwy 
– XL, który kojarzy nam się z czymś większym, i tak rzeczywiście jest w przypadku
nowego modelu fiata. Nowe Doblo XL to połączenie wersji Maxi z podwyższonym
dachem, co w rezultacie dało aż 5,4 m3 przestrzeni ładunkowej, która robi wrażenie
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Mariusz Gryżewski

Cofnijmy się w czasie, kiedy to kil-
ka lat temu marka Ssangyong
z dużymi ambicjami, ale niezbyt
dobrymi produktami, chciała opa-

nować europejski rynek motoryzacyjny. Sa-
mochody były reklamowane hasłem: „Kore-
ańska marka, niemiecka technologia”. Dziś
to już historia. Swój nowy projekt Koreań-
czycy zaczęli pod wodzą indyjskich specjali-
stów z Mahindra & Mahindra.

Poprzednie wersje, jak wszyscy wiedzą, nie
należały do najładniejszych pod względem sty-
listyki. Jednak tym razem o pomoc w zapro-
jektowaniu nowego Korando zgłoszono się
do stylistów znanych na całym świecie ze stu-
dia Giugiaro. I trzeba im przyznać, że był to
strzał w dziesiątkę. Dziś na ulicy wszyscy oglą-
dają się za tym autem, choć nie wszyscy jesz-
cze wiedzą co to za marka.

Zgrabna sylwetka Ssangyonga Korando
to dużo ciekawych elementów. W przedniej
partii samochodu widzimy wypełnioną chro-
mowaną siatką atrapę chłodnicy oraz ogrom-
ne reflektory o nietypowym kształcie. Z tyłu
auta uwagę przyciągają duże lampy oraz dwie
końcówki rur wydechowych z chromowany-
mi obwódkami.

Zajrzyjmy pod maskę. Sercem tego wspa-
niałego samochodu jest wysokoprężny silnik
diesla o pojemności 2,0 litra i mocy 150 KM
oraz momencie obrotowym 360 Nm. Motor
współpracuje z ręczną 6-stopniową skrzynią
biegów i – tak jak w przypadku benzyniaka
– występuje z napędem na przednią oś lub na
obie.

Korando dostępne jest w trzech wersjach
wyposażenia: Crystal, Quarto i Sapphire. Auto
w podstawowej wersji wyposażenia kosztu-
je 68 500 zł i posiada bogate wyposażenie,
m.in.: 6 poduszek powietrznych z kurtynami,

ABS, ESP, EBD, manualną klimatyzację, elek-
tryczne szyby i lusterka, tempomat, odmra-
żacz przednich wycieraczek, asystenta ru-
szania pod wzniesienie, wielofunkcyjną kie-
rownicę, radio CD/MP3/Bluetooth, elek-
tryczne wspomaganie, wbudowany zestaw
głośnomówiący, aluminiowe felgi oraz mo-
cowania ISOFIX. Jak na tak odmienioną mar-
kę i niewygórowaną cenę wyposażenie Ko-
rando jest naprawdę bardzo bogate. U kon-
kurencji w tym segmencie i za tak niewielkie
pieniądze nie dostaniemy tego co oferuje
Ssangyong. �

Ssangyong ponownie wkroczył na rynek motoryzacyjny, tym razem z nowym, 
mocnym, wysokoprężnym silnikiem o pojemności 2,0 litra i mocy 150 KM

Ssangyong Korando 
– Low Emission 150 KM
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Firma Samsung Electronics wprowadziła na rynek urzą-
dzenie wielofunkcyjne ProXpress M4070. Jest to od-

powiedź na potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw,
dążących do obniżenia kosztów operacyjnych i zwiększenia
wydajności pracy. Drukarka jest fabrycznie wyposażona
w XOA (eXtensible Open Architecture) Web – nową
otwartą platformę internetową firmy Samsung, a także
w kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 4,3 cala, dwur-
dzeniowy procesor 1 GHz, 1 GB pamięci, funkcję ska-
nowania do chmury i rozszerzony pakiet zabezpieczeń.

Urządzenie korzysta też z 4-gigabajtowych kart pa-
mięci SD oraz ultrawydajnego tonera, znacząco redu-
kującego wydatki na eksploatację. Funkcja skanowania
do chmury umożliwia udostępnianie dokumentów. Pli-
ki graficzne mogą być automatycznie zapisywane na dys-
ku Google, Drop Box czy Evernote i drukowane bezpo-
średnio z tych aplikacji. Ultrawydajny toner pozwala wy-
drukować do 15 tys. stron, zmniejszając tym samym kosz-
ty eksploatacyjne, a przyjazne dla środowiska oprogra-
mowanie Eco-Driver redukuje zużycie energii o 20 proc.

JA

Najlżejszy na świecie

Niecierpliwie wyczekiwany
przez zawodowców i za-

awansowanych fotoamatorów
aparat Sony ᾱ7R otwiera nowy
rozdział w historii cyfrowych apa-
ratów fotograficznych. Zastoso-
wanie pełnoklatkowej matrycy
w mieszczącym się na dłoni, bez-
lustrowym aparacie z wymienny-
mi obiektywami pozwoliło na po-
łączenie olbrzymiego potencjału
fotograficznego z lekkością i po-
ręcznością. Dodatkiem jest sześć
nowych obiektywów Sony i Carl
Zeiss do matryc pełnoklatkowych,
doskonałych zarówno do foto-
grafowania, jak i do nagrywania
filmów Full HD.

Aparat ᾱ7R jest dostarczany
z fabrycznie zainstalowaną apli-
kacją Smart Remote Control.
Dzięki niej można nastawiać eks-
pozycję i wyzwalać migawkę
smartfonem. Bardzo przydaje się
podczas zdjęć grupowych i auto-
portretowych z użyciem statywu.
Wbudowane technologie bez-
przewodowe WiFi i NFC pozwa-
lają jednym dotknięciem łączyć
aparat z produktami z rodziny
Xperia™, jak również smartfona-
mi i tabletami z systemem An-
droid i technologią NFC.

JA

Oszczędność dla firm
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Bezdotykowe 
skanowanie

Note 3 dostępny w Polsce

Wporównaniu do swojego poprzednika Samsung GALAXY Note 3 to większy ekran (5,7”) full HD Super AMOLED, cieńsza (8,3 mm)
i lżejsza (168 g) obudowa oraz mocniejsza bateria o przedłużonej żywotności (3200 mAh).

Dzięki 13-megapikselowemu aparatowi ze stabilizacją Smart i lampą LED o wysokim współczynniku oddawania barw nowy Samsung
GALAXY Note 3 uchwyci wszystkie istotne momenty i sceny, nawet bardzo dynamiczne i słabo oświetlone. Ponadto smart-
fon zapewnia najnowsze technologie LTE oraz obsługę największej liczby częstotliwości. Za sprawą największej na ryn-
ku pamięci 3 GB RAM Galaxy Note 3 działa jeszcze szybciej i wydajniej. Samsung wprowadza w modelu Note 3 mięk-
kie, teksturowane elementy tylnej obudowy oraz delikatne przeszycia. Dzięki nowemu rysikowi S Pen robienie no-
tatek zyskało nowoczesny wymiar. Jedno kliknięcie przycisku S Pen, gdy rysik znajduje się tuż nad ekranem,
uruchamia Air Command – zestaw pięciu użytecznych funkcji ułatwiających i przyspieszających pracę. Po-
zwalają one zapomnieć o ciągłym przełączaniu widoków ekranu, zapamiętywaniu poleceń lub prze-
szukiwaniu list menu.

JA
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Fujitsu prezentuje ScanSnap SV600 – pierwszy skaner z serii Fujit-
su ScanSnap umożliwiający skanowanie bezdotykowe. Skaner po-

zwala na digitalizację różnego rodzaju dokumentów: bindowanych i zszy-
wanych o rozmiarach do formatu A3, np. notesów, gazet, katalogów,
wizytówek, delikatnych dokumentów oraz przedmiotów o grubości do
3 cm. Wystarczy położyć materiały na macie urządzenia (dostarcza-
nej jako standardowy element wyposażenia) – skanowanie rozpoczy-
na się automatycznie.

Nowy model pozwala nawet na tworzenie wysokiej ja-
kości obrazów zakrzywionych przedmiotów. ScanSnap
SV600 zapewnia prostą, intuicyjną obsługę przy pomocy jed-
nego przycisku, co jest znakiem rozpoznawczym serii ScanSnap.
Funkcja płynnego skanowania umożliwia automatyczną rejestra-
cję obrazu wraz z odwróceniem kolejnej strony dokumentu. Nowy Scan-
Snap to skaner błyskawiczny w pełnym tego słowa znaczeniu – już po
kilku sekundach można korzystać z cyfrowego dokumentu na kompu-
terze PC lub Mac, w chmurze, na smartfonie lub tablecie.
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listopad 2013

5–6 SURFPROTECT 2013 – Międzynarodowe 
Targi Zabezpieczeń Powierzchni Sosnowiec

5–6 FoundryEXPO 2013 
– Salon Odlewnictwa Metali Sosnowiec

5–6 STEELMET 2013 – Międzynarodowe Targi 
Stali, Metali Nieżelaznych, Technologii 
i Produktów Sosnowiec

5–6 Scrap EXPO 2013 – Salon Recyklingu Metali Sosnowiec
5–6 TEZ Expo 2013 – Targi Produkcji 

i Zastosowania Elementów Złącznych 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

7 SPORT-OBIEKT 2013 – Wystawa 
Wyposażenia i Budowy Obiektów Sportowych Kielce

13–15 RubPlast EXPO 2013 – Targi Przemysłu 
Tworzyw Sztucznych i Gumy Sosnowiec

13–15 HAPexpo 2013 – Targi Hydrauliki, Automatyki
i Pneumatyki Sosnowiec

13–15 ROBOTshow 2013 – Targi Robotyzacji 
i Automatyzacji w Przemyśle Sosnowiec

13–15 OILexpo 2013 – Targi Olejów, Smarów 
i Płynów Technologicznych dla Przemysłu Sosnowiec

14 Poznań Career EXPO 2013 Poznań
19–21 ENERGETICS 2013 

– Lubelskie Targi Energetyczne Lublin
19–21 INFOSTRADA 2013 – Targi Technologii 

Szerokopasmowych Lublin
21 Wrocław Career EXPO 2013 Wrocław
21–22 KOMPOZYT-EXPO 2013 – Targi 

Kompozytów, Technologii i Maszyn 
do Produkcji Materiałów Kompozytowych Kraków

26–28 Trans Poland 2013 – Międzynarodowe Targi 
Transportu i Logistyki Warszawa

28–29 Targi Modernizacji Budynków 2013 Kraków

grudzień 2013

6–8 PODRÓŻE 2013 
– Warszawskie Targi Turystyczne Warszawa

styczeń 2014

30–2 POLAGRA-PREMIERY 2014 
– Międzynarodowe Targi Mechanizacji 
Rolnictwa Poznań

luty 2014

5–7 REMADAYS 2014 – Międzynarodowe Targi 
Reklamy i Poligrafii Warszawa

14–16 INTERBUD 2014 – Targi Budownictwa Łódź
14–16 Targi Budownictwa, Instalacji 

i Wyposażenia Wnętrz 2014 Gliwice
18–21 HOME DECOR 2014 – Targi Wyposażenia 

i Wystroju Wnętrz Poznań

18–21 MEBLE POLSKA 2014 – Targi Mebli Poznań
19–20 Targi Sadownictwa i Warzywnictwa 2014 Warszawa
21–23 SILTERM-INSTAL 2014 – Salon Techniki 

Grzewczej i Instalacyjnej Sosnowiec
21–23 SiBEx 2014 –Targi Budowlane 

Silesia Building Expo Sosnowiec
26–28 PNEUMATICON 2014 – Targi Pneumatyki, 

Hydrauliki, Napędów i Sterowań Kielce
26–28 BTS 2014 

– Salon Obuwia, Skóry i Wyrobów Skórzanych Poznań
26–28 ŚWIATŁO 2014 – Międzynarodowe Targi 

Sprzętu Oświetleniowego Warszawa
26–28 ELEKTROTECHNIKA 2014 

– Międzynarodowe Targi Sprzętu Elektrycznego 
i Systemów Zabezpieczeń Warszawa

26–27 EXPOCHEM KATOWICE 2014 
– Targi Przemysłu Chemicznego Katowice

26–28 CENERG 2014 
– Międzynarodowe Targi Czystej Energii Warszawa

28–2 FERMA BYDŁA 2014 
– Międzynarodowe Targi Łódź

28–2 FERMA ŚWIŃ i DROBIU 2014 Łódź

marzec 2014

1–3 SweetTARG 2014 – Śląskie Targi Piekarnicze, 
Cukiernicze i Lodziarskie Katowice

7–9 AGROTECH 2014 – Międzynarodowe Targi 
Techniki Rolniczej Kielce

7–9 LAS-EXPO 2014 – Targi Przemysłu 
Drzewnego i Gospodarki Zasobami Leśnymi Kielce

11–14 BUDMA 2014 
– Międzynarodowe Targi Budownictwa Poznań

11–14 GLASS 2014 – Targi Branży Szklarskiej Poznań
12–14 EUROLAB 2014 – Międzynarodowe Targi 

Analityki, Technik Pomiarowych i Farmacji Warszawa
18–20 ENEX–Nowa Energia 2014

– Targi Odnawialnych Źródeł Energii Kielce
18–20 ENEX 2014 – Międzynarodowe Targi 

Energetyki i Elektrotechniki Kielce
18–20 EKOTECH 2014 – Targi Ekologiczne, 

Komunalne, Surowców Wtórnych, Utylizacji 
i Recyklingu Kielce

25–28 AUTOMATICON 2014 – Międzynarodowe 
Targi Automatyki i Pomiarów Warszawa

26–28 EPLA 2014 – Targi Przetwórstwa Tworzyw 
Sztucznych i Gumy Poznań

26–28 STOM-BLECH 2014 – Targi Obróbki Blach Kielce
26–28 SPAWALNICTWO 2014 – Międzynarodowe 

Targi Technologii i Urządzeń dla Spawalnictwa Kielce
26–28 STOM TOOL 2014 

– Salon Technologii Obróbki Metali Kielce
26–28 CONTROL-STOM 2014 – Targi Przemysłowej 

Techniki Pomiarowej Kielce
26–28 Subcontracting 2014 

– Targi Kooperacji Przemysłowej Poznań
28–30 ENERGIA 2014 – Targi Energii 

Konwencjonalnej i Odnawialnej Szczecin



Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Władysława Jagiełły w Łodzi
ul. Łagiewnicka 118, 94-471 Łódź, tel. 42 656 97 56, fax 42 617 00 69, sekretariat@smjagiello.msk.pl, www.smjagiello.pl

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Władysława Jagiełły w Łodzi powstała w dniu 30 grudnia 1995 roku w wyniku wyodrębnienia ze struktur Robotniczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Lokator”. Spółdzielnia zarządza i eksploatuje zasobami o powierzchni 298,1 tys. m², które zlokalizowane są w 39 budynkach
mieszkalnych oraz w 8 pawilonach handlowych, wybudowanych na terenie o łącznej powierzchni gruntów ponad 350 tys. m². Jej obszar podzielony jest na cztery
rejony. W dziedzinie zarządzania i administracji nieruchomościami Spółdzielnia posiada certyfikaty ISO 9001:2000 i ISO 9001:2008 wydane przez TÜV Nord.

Na przestrzeni lat osiągnięto poziom, którego wyznacznikiem są liczne zdobywane nagrody i wyróżnienia. Spółdzielnia jest laureatem m.in. dyplomu i medalu
im. Króla Kazimierza Wielkiego, drugiego i trzeciego miejsca w konkursie Orły Polskiego Budownictwa w kategorii zarządzanie nieruchomościami, Ogólnopolskich
Certyfikatów „Rzetelni w Biznesie” – edycja 2011 i 2012, „Rzetelna Instytucja 2012”, „Przedsiębiorstwo Fair Play”, „Symbol Polskiej Spółdzielczości Mieszkanio-
wej 2013” oraz laureatem statuetki VIP Biznesu.

Spółdzielnia posiada również znaczne osiągnięcia w zakresie działalności społecznej i kulturalno-oświatowej. Działający w ramach Spółdzielni Jagielloński
Ośrodek Kultury prowadzi trzy sceny teatralne z salą widowiskową wyposażoną w ruchomą widownię amfiteatralną, a także Studio Piosenki oraz Studio Plasty-
czne. Dodatkowo w ośrodku prowadzone są sekcje brydża sportowego i szachów oraz zajęcia sportowe tj. fitness, gimnastyka dla dorosłych, siłownia. W celu in-
tegracji mieszkańców naszej Spółdzielni i aktywizacji osób „dojrzałych” w 2013 roku została powołana spółdzielcza akademia „W Jagielle”, w której to słuchacze
korzystają z szerokiej oferty zajęć fakultatywnych m.in. z zajęć języka angielskiego, gimnastyki usprawniającej, warsztatów interpersonalnych, tańca, wszelkiego
rodzaju warsztatów tematycznych. Słuchacze mają także możliwość uczestniczenia w ciekawych wykładach akademickich, spotkaniach literackich, kulturalnych,
sportowych, turystycznych.

Od grudnia 2010 roku w Spółdzielni odbywają się corocznie spotkania amatorskich teatrów z Litwy i Polski wraz z zespołami teatralnymi działającymi w Jagiel-
lońskim Ośrodku Kultury pod nazwą „Jagiellońskie Teatralia”. Wśród gości były także teatry z Ukrainy, Białorusi oraz dwukrotnie z Belgii. Ponadto w ramach Jagiel-
lońskich Jesienaliów Spółdzielnia corocznie gości teatr młodzieżowy z Kaszub.

Przykładna współpraca Spółdzielni z mieszkańcami utrzymywana jest poprzez własne wydawnictwo prasowe „W Jagielle” oraz stronę internetową
www.smjagiello.pl, co doskonale sprawdza się równolegle do kontaktów bezpośrednich. Własna spółdzielcza telewizja kablowa i internet (Spółdzielnia jest opera-
torem) umożliwia odbiór 67 programów telewizyjnych w systemie analogowym i 84 programów w systemie cyfrowym, a łącze internetowe zapewnia aktualnie 
4 prędkości od 3 do 10 MB/s.






