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Medale wystawy – złote, srebrne i brązowe – uzyskały ciekawe rozwiązania m.in. z Instytutu Chemii Przemysłowej, Politechniki Łódz-
kiej, Śląskiej, Krakowskiej i Poznańskiej, Instytutu Nafty i Gazu, Instytutu Mechaniki Precyzyjnej, Instytutu Włókiennictwa, Przemysłowego

Instytutu Automatyki i Pomiarów, Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej, Wojskowej Akademii Technicznej. W trak-
cie trwania wystawy Michał Szota, prezes SPWiR, brał udział w kilku ciekawych wydarzeniach, między innymi w Dniu Chorwacji i Dniu
Rumunii, a także w generalnym posiedzeniu Stowarzyszenia Europejskich Wynalazców AEI.

Gośćmi honorowymi na polskim stoisku byli ambasador RP w Genewie Remigiusz Henczel, prezes Urzędu Patentowego RP Alicja Adam-
czak oraz rektor Politechniki Świętokrzyskiej Stanisław Adamczak, którzy po wizycie na stoisku SPWiR uczestniczyli w ceremonii wręcza-
nia nagród.

Wystawę „Geneva inventions 2014” odwiedziło kilkadziesiąt tysięcy osób, wśród których byli przedstawiciele firm i przedsiębiorstw prze-
mysłowych, którzy często pytali o wybrane wynalazki z polskiego stoiska i możliwość nawiązania kontaktu z ich twórcami, co podkreśla wy-
soki poziom wynalazczy naszych rozwiązań zaprezentowanych w Genewie. �

Geneva Inventions 2014
W dniach 2–6 kwietnia 2014 roku w Genewie odbywała się 42. edycja Międzynarodowej
Wystawy Wynalazczości, Nowoczesnej Techniki i Wyrobów. Tradycyjnie miała ona miejsce
w jednej z hal Geneva Palexpo, gdzie na powierzchni 8500 mkw. swoje wynalazki 
i innowacje przedstawiało ponad 730 wystawców z 43 państw. Łącznie zaprezentowano
ponad 1000 wynalazków. Bardzo istotnym akcentem był udział licznej delegacji 
z Polski. W wystawie uczestniczyło ponad 30 twórców z naszego kraju

Organizatorem akcji jest War-
szawska Izba Przedsiębior-

ców przy współpracy z Klubem
Integracji Europejskiej. Jej prezes
– Waldemar Piórek – tak opisuje cele
akcji: „Poprzez tę inicjatywę chcie-
liśmy zarekomendować najlepsze
warszawskie restauracje, jednocze-
śnie wytyczając kulinarny szlak sto-
licy, oraz przedstawić gastronomię
jako produkt turystyczny miasta. Re-
stauracje były oceniane pod kątem
serwowanych dań, jakości obsługi
oraz klimatu lokalu, czyli wszyst-
kiego, co składa się na to, iż goście
chcą wracać do restauracji”.

Przedstawiciele najlepiej oce-
nionych restauracji spotkali się
podczas gali w Nova Maska, gdzie z dumą odebrali „Złote widelce” oraz zaprezentowali
popisowe dania. Każda z nagrodzonych restauracji przygotowała przysmaki, w których się
specjalizuje.

Swoją obecnością galę uświetnili ambasador Turcji w Polsce – Yusuf Ziya Özcan, dy-
rektor Stołecznego Biura Turystyki – Barbara Tekieli, prezes Browarów Regionalnych Ja-
kubiak – Marek Jakubiak, mistrz kulinarny – Robert Sowa oraz prezes Klubu Integracji Eu-
ropejskiej – Barbara Jończyk. Galę poprowadziła aktorka Laura Łącz. �

„Złote widelce” trafiły do rąk laureatów
Podczas uroczystej gali wręczono statuetki przedstawicielom restauracji, 
docenionym w ramach akcji „Warszawa od kuchni. Wrócę tu ponownie!”. 
„Złote widelce” to nagrody potwierdzające kunszt kulinarny serwowanych 
w restauracjach dań oraz klimat miejsc, składające się na to, iż goście chętnie do nich 
wracają. Akcja pod patronatem prezydent Warszawy oraz marszałka województwa 
mazowieckiego promuje najlepsze warszawskie restauracje i ich kuchnie

Fot. ARCHIWUM ORGANIZATORA (2)



Wramach tegorocznego Salonu odbył się szereg im-
prez, w których udział wzięło ponad 420 organizacji

nauki, przedsiębiorstw przemysłowych oraz indywidual-
nych przedsiębiorców z wielu regionów Federacji Rosyj-
skiej oraz z kilkunastu państw reprezentujących Europę,
Azję oraz Amerykę Południową. Głównymi punktami pro-
gramu, poza prezentacją najnowszych technologii, były:
Międzynarodowa konferencja nt. ochrony własności in-
telektualnej, Międzynarodowa wystawa znaków towaro-
wych i miejsc pochodzenia towarów „Znak towarowy LI-
DER”, konkursy – m.in. na najlepszy wynalazek Salonu
„Archimedes”, najlepszy projekt innowacyjny oraz naj-
lepszy wynalazek z zakresu nanotechnologii.

Na powierzchni prawie 5 tys. mkw. zostało zapre-
zentowanych około 1 tys. rozwiązań innowacyjnych,
wśród których znalazło się 21 polskich wynalazków pre-
zentowanych przez SPWiR. 

Swego rodzaju nowością na moskiewskiej wystawie
były stoiska, na których przedstawiciele prezentujący roz-
wiązania z zakresu medycyny niekonwencjonalnej, w prak-
tyczny sposób prezentowali swoje wyroby. Można było za-
tem wykonać sobie test pozwalający m.in. na identyfika-
cję różnego rodzaju obciążeń organizmu, wad wzroku czy
też określających skłonności do alergii np. na poszczególne
grupy pokarmowe. �

Archimedes 2014
W dniach 1–4 kwietnia 2014 roku
Stowarzyszenie Polskich Wynalazców
i Racjonalizatorów uczestniczyło 
w XVII Międzynarodowym Salonie
Wynalazków i Innowacyjnych 
Technologii „Archimedes 2014”. 
Zaprezentowane przez SPWiR 
polskie wynalazki otrzymały 9 złotych,
8 srebrnych i 3 brązowe medale 
oraz kilka nagród specjalnych
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Rada Polskiej Izby Ekologii
ogłasza XIII edycję

konkursu „Ekolaury Polskiej Izby Ekologii 2014”

Konkurs ma zasięg ogólnopolski i skierowany jest do przedsiębiorstw,
instytucji, organizacji pozarządowych i samorządów, które przyczyniły
się do znacznej poprawy stanu środowiska naturalnego. Organizatorzy
serdecznie zapraszają zainteresowane podmioty gospodarcze do zgła-
szania swoich kandydatur w następujących kategoriach :
- gospodarka wodno-ściekowa
- ochrona powierzchni ziemi, gospodarka odpadami
- ochrona powietrza
- odnawialne źródła energii
- ekoprodukt, zielone technologie
- edukacja ekologiczna
- energooszczędność, efektywność energetyczna
- ochrona przyrody
- gmina przyjazna środowisku
- całokształt działalności na rzecz ochrony środowiska

Terminarz 13. edycji konkursu „EKOLAURY PIE”:

• do 30 czerwca  2014 roku – nadsyłanie wniosków konkursowych 
na adres biura zarządu PIE;

• do 15 lipca 2014 roku – ocena formalna wniosków konkursowych;
• do 31 sierpnia 2014 roku – ocena merytoryczna wniosków;
• do 30 września 2014 roku – wyłonienie laureatów konkursu;
• październik 2014 rok – ogłoszenie wyników podczas uroczystej gali 

wręczenia nagród laureatom w Kinoteatrze „Rialto” w Katowicach.

Zgłoszenie konkursowe prosimy składać na adres:
POLSKA IZBA EKOLOGII

40-009 Katowice; ul. Warszawska 3
tel./fax: (32) 253 51 55; tel.: (32) 253 72 81

e-mail: pie@pie.pl

Regulamin oraz Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie in-
ternetowej: www.pie.pl 

Unikalny, dostosowany do polskich realiów program skutecznego zarządzania finansami
w 10 krokach. Poradnik odpowiada na pytania: jaka jest faktyczna przyczyna pro-

blemów z pieniędzmi i jak ją zwalczyć, jak przestawić budżet domowy na mądre oszczę-
dzanie i jak szybciej pozbyć się swoich długów. Ponadto przedstawia mity kredytowe i uczy,
jak unikać pułapek bankowych, a także podpowiada, gdzie bezpiecznie gromadzić oszczęd-
ności i jak wybrać korzystne konto emerytalne.

Samo Sedno to seria nowoczesnych, praktycznych i podręcznych poradników, któ-
re trafiają w samo sedno. W serii znajdują się tytuły o tematyce m.in. biznesowej, paren-
tingowej, psychologicznej czy dotyczącej zdrowego stylu życia i rozwoju osobistego.

Więcej informacji: www.SamoSedno.com.pl

Jak zadbać o własne finanse?
Marcin Iwuć
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Organizatorem konferencji po raz czternasty jest wrocławski Lean Enterprise Institute Polska, na zaproszenie którego do stolicy Dol-
nego Śląska przyjedzie m.in. guru Lean Management prof. Daniel Jones. Zasady wdrożenia szczupłego zarządzania przybliżać będą

także Michael Ballé, Mark Hamel, Mark Reich, Stephen Parry oraz Ian Glenday. Goście konferencji będą mogli poznać efekty szczupłego
zarządzania m.in. na przykładach firm funkcjonujących zgodnie z założeniami Lean Management – KGHM, LG, Shell czy Oriflame.

Formuła konferencji pozwala na indywidualny dobór wykładów i warsztatów podzielonych według trzech strumieni tematycznych: dla
produkcji, usług oraz prezesów i dyrektorów. Umożliwi to uczestnikom skupienie się na poznaniu zasad i wytycznych Lean Management
w najbardziej interesującym ich obszarze. Dzięki wyjazdom szkoleniowym do firm: Toyota Motor Manufacturing Poland w Wałbrzychu,
Electrolux Poland w Świdnicy oraz General Motors Manufacturing Poland w Gliwicach osoby, które wezmą udział w konferencji, będą mia-
ły okazję zapoznać się z zasadami szczupłego zarządzania w rzeczywistych warunkach. 

Więcej informacji i zapisy: www.leankonf.pl

XIV edycja Międzynarodowej 
Konferencji Lean Management
W dniach od 10 do 12 czerwca 2014 roku we Wrocławiu odbędzie się XIV edycja 
Międzynarodowej Konferencji poświęconej tematyce Lean Management. W trakcie 
3-dniowego spotkania zagraniczni i polscy eksperci oraz przedstawiciele przedsiębiorstw 
z różnych branż skupią się na możliwościach zwiększania konkurencyjności firm 
w oparciu o zasady szczupłego zarządzania

To największe wydarzenie tego typu w Polsce, które w zeszłym roku zgromadziło pod jednym dachem 130 wystawców z 13 krajów, ta-
kich jak: Chiny, USA, Czechy, Holandia, Indie, Łotwa, Szwajcaria, Słowenia, Macedonia, Niemcy czy Włochy. Wystawę odwiedziło

blisko 2000 specjalistów z branży.
Tradycyjnie najbliższa edycja wystawy odbędzie się równocześnie z Międzynarodowymi Targami Aluminium i Technologii, Materia-

łów i Produktów Metali Nieżelaznych „Aluminium & Nonfermet” oraz Recykling Metali Nieżelaznych RECYKLING – propozycją targo-
wą, która w kalendarzu wystawienniczym Targów Kielce zadebiutowała w zeszłym roku. Targi RECYKLING to ekspozycja związana z pro-
blematyką recyklingu metali, podczas której wystawcy prezentują na stoiskach między innymi techniki rozdziału i przygotowania do prze-
robu surowców wtórnych, odpadów czy złomu.

Podczas ubiegłorocznych targów METAL zapisał się rekordowy udział włoskich firm w wystawie. Swoją ofertę przedstawiło aż 21
znanych włoskich marek. Równie liczną grupą wystawców przybyłych do Targów Kielce okazały się Niemcy, reprezentowane przez 12
firm.

W targach co roku udział biorą przedstawiciele władz lokalnych i samorządowych, przedstawiciele instytucji naukowych i świata biz-
nesu oraz przedsiębiorcy związani z branżą odlewniczą. – Odlewnicy są z Targami Kielce niemal od samego początku – tym bardziej cie-
szy nas sukces, który osiągnął kielecki ośrodek, bo mam nadzieję, że mamy w nim chociaż niewielki udział – powiedział prof. Szczepan Su-
chy, przewodniczący Rady Programowej targów METAL. – Kieleckie targi wychowały już całe pokolenie odlewników – to dla nas niezwy-
kle ważne miejsce. Tutaj nie tylko prezentuje się nowe produkty i rozwiązania. METAL to przede wszystkim miejsce tysiąca ważnych roz-
mów, bez których nie wyobrażamy sobie funkcjonowania naszego środowiska – dodał.

W odpowiedzi na oczekiwania wystawców oraz mając na uwadze, jak ważne jest dotarcie z ofertą do jak najszerszego grona odbior-
ców, dla wszystkich wystawców, klientów i gości targowych organizatorzy przygotowują specjalne wydanie Katalogu „Magazyn Targowy”.
Wydawnictwo tego typu z dużym sukcesem debiutowało na Salonie Technologii Obróbki Metali. Najważniejsze zagadnienia branżowe, ak-
tualne tematy, relacje, oceny rynku oraz zapowiedzi targowych premier – zebrane w jednym miejscu. Pismo jest bezpłatnie dystrybuowane
do wystawców, zwiedzających oraz podczas trwania wystaw. Zespół redakcyjny gazety czeka na sugestie i zgłoszenia wystawców, aby ra-
zem współtworzyć „Magazyn Targowy” targów METAL. �

Targi METAL w Targach Kielce 
– kluczowe miejsce dla branży odlewniczej
Jest tylko jedno miejsce w Polsce, w którym od dwudziestu lat spotykają się wiodące 
instytucje branży odlewniczej oraz polscy i światowy liderzy tego sektora gospodarki 
– Międzynarodowe Targi Technologii dla Odlewnictwa METAL, których jubileuszowa, 
dwudziesta edycja odbędzie się w Targach Kielce w dniach od 16 do 18 września 2014 roku 
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Wdniach 12–14 czerwca 2014 roku Szczecin stanie się ponownie morską stolicą Polski. Przyjedzie do niego wiele uznanych osobisto-
ści środowiska morskiego, przedstawicieli świata biznesu, polityki i mediów z kraju i zza granicy. Przez trzy dni około tysiąca osób

będzie dyskutowało o kondycji i przyszłości gospodarki morskiej w Polsce i Europie. Panele dyskusyjne zostaną podzielone na cztery blo-
ki tematyczne i obejmą takie obszary jak: Polska gospodarka morska – wyzwania i szanse rozwoju, Gospodarka morska – badania nauka
i rozwój, Wykorzystanie zasobów morza, Ekologia i bezpieczeństwo na morzu. W programie Kongresu znajdą się zarówno panele dysku-
syjne, interdyscyplinarne warsztaty, debaty i wykłady plenarne. Do dyskusji zasiądą praktycy i teoretycy, przedsiębiorcy, przedstawiciele władz
i samorządów, pracownicy naukowi i studenci. Wszystko po to, by ukazać jak najpełniejszy obraz gospodarki morskiej i jej znaczenia dla
gospodarki całego kraju.

Nad kształtem drugiej edycji Kongresu czuwają eksperci, których pasja, profesjonalna wiedza i wieloletnie doświadczenie w branży mor-
skiej, pozwolą zorganizować to wydarzenie na najwyższym poziomie. Ideę Kongresu poparli m.in. Janusz Piechociński – wiceprezes Rady
Ministrów i minister gospodarki oraz Elżbieta Bieńkowska – wicepremier Rady Ministrów i minister infrastruktury i rozwoju, którzy obję-
li 2. Międzynarodowy Kongres Morski w Szczecinie patronatem honorowym. O wysokim poziomie i randze inicjatywy świadczą również
zaproszeni goście, którzy wezmą udział w Kongresie. 

Dzień przed Kongresem Morskim rozpocznie się wydarzenie mu towarzyszące – 2. Międzynarodowy Kongres Morski Młodych, któ-
ry jest odpowiedzią na rosnące zainteresowanie środowisk akademickich tematyką szeroko pojętej gospodarki morskiej zarówno w Polsce,
jak i innych państwach Europy. Przedsięwzięcie pozwoli propagować wiedzę z zakresu prawa morskiego, ochrony środowiska, logistyki,
rybołówstwa, rybactwa, przemysłu przetwórczego, energetyki i innych dziedzin, które w dobie rozwoju gospodarczego podlegają coraz częst-
szym dyskusjom. Uświadamianie młodych ludzi o możliwościach rozwoju w tych branżach, jest istotne ze względu na fakt, że stanowią oni
ważną część w potencjale rozwojowym gospodarki.

Więcej informacji: www.kongresmorski.pl

O gospodarce morskiej i dla gospodarki morskiej
Już tylko tygodnie dzielą nas od najważniejszej corocznej debaty w polskiej 
gospodarce morskiej – Międzynarodowego Kongresu Morskiego w Szczecinie. 
W tym roku wydarzenie to odbędzie się już po raz drugi, tym razem w dniach 
12–14 czerwca. Właśnie ruszyła rejestracja na Kongres

Wkonkursie Infrastruktura Tu-
rystyczna Roku 2013 wy-

różnienia przyznano w 6 katego-
riach: Hotel Roku 2013, Hotel
SPA Roku 2013, Hotel SPA & Well-
ness Roku 2013, Kompleks Wcza-
sowy Roku 2013, Agroturystyka
Roku 2013 oraz Wyposażenie Ho-
telowe Roku 2013. Wręczono czte-
ry rodzaje certyfikatów: platynowy
– obiektom nagradzanym czwar-
ty rok z rzędu, złoty – trzykrotnym
laureatom, srebrny – ośrodkom na-
grodzonym po raz drugi oraz mie-
dziany – debiutantom w gronie laureatów.

Nagrody przyznano profesjonalistom, których działalność spełnia najwyższe standardy w zakresie obsługi klienta, odznacza się inno-
wacyjnością i bogactwem oferty oraz gwarantuje satysfakcję na każdym etapie realizacji usługi hotelarskiej.

W konkursach o tytuły „Firmy Roku 2013” oraz „Dealer Roku 2013” wyróżnienia przyznano przedsiębiorcom godnym zaufania, któ-
rych standardy działania gwarantują solidność i pewność zawieranych transakcji oraz realizowanych zleceń. Tu również wręczono cztery
rodzaje certyfikatów: platynowe, złote, srebrne oraz miedziane.

Zwycięzców wyłoniono na podstawie oceny takich aspektów ich działalności, jak wkład w rozwój rynku branżowego oraz uzyskane wy-
różnienia. Do kluczowych czynników weryfikujących zgłoszone podmioty należały rekomendacje partnerów handlowych, wyniki badań mar-
ketingowych oraz raporty inspektorów wojewódzkich. �

Rozstrzygnięcie konkursów CBCK
1 kwietnia bieżącego roku, podczas uroczystej konferencji prasowej w siedzibie PAP 
w Warszawie, Centralne Biuro Certyfikacji Krajowej ogłosiło laureatów konkursów 
branżowych Infrastruktura Turystyczna Roku 2013, Firma Roku 2013 oraz Dealer Roku 2013
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Podczas tegorocznych targów BUD-
MA na terenie Międzynarodowych
Targów Poznańskich aż jedną trze-
cią wystawców stanowili przedsta-

wiciele firm zagranicznych z 30 państw, a dzię-
ki licznej reprezentacji branżowej zwiedzają-
cy mogli zapoznać się z najnowszymi tren-
dami rynkowymi oraz nowościami produk-
towymi z zakresu szeroko rozumianego bu-
downictwa. Od 11 do 14 marca wystawcy pro-
mowali swoje produkty, w tym około 300
nowości rynkowych, a także brali udział
w spotkaniach branżowych oraz licznych ry-
walizacjach, będących znakomitą okazją do
sprawdzenia swoich umiejętności zawodo-
wych w zderzeniu z konkurencją i zawalcze-
nia o nagrodę. Wyróżnienia – Złote Medale
MTP – przewidziano również dla najlepszych
produktów zaprezentowanych podczas wy-
stawy, z których mogą być dumni twórcy 22
wyrobów budowlanych.

Tym razem wystawcy mieli okazję wziąć
udział w Dniach Inżyniera Budownictwa
organizowanych przez Wielkopolską Okrę-
gową Izbę Inżynierów Budownictwa po-
święconych m.in. zmianom w prawie zamó-
wień publicznych i prawie budowlanym czy
też budownictwa, a także podyskutować w de-
batach skierowanych do architektów. W ra-
mach Forum Architektury architekci, inwe-
storzy i producenci dyskutowali na temat ma-
terialnej i niematerialnej wartości inwestycji
w przestrzeni publicznej w świetle zależności
między realizacją projektu i możliwościami
ekonomicznymi inwestora. Na zaproszenie
Izby Architektów RP fiński architekt prof. Rai-
ner Mahlamäki, znany głównie z realizacji
projektu Muzeum Historii Żydów Polskich

w Warszawie, wygłosił wy-
kład pod tytułem „What in-
ternationality means in ar-
chitecture?”, a Jakub Szczęsny
omówił swój projekt Domu
Kereta – jednego z najwęż-
szych na świecie. Dopełnie-
niem tej tematyki było Forum
Uzdrawianie Architektury, któ-
rego wiodącym tematem była
kondycja zurbanizowanej
przestrzeni publicznej osiedli
i miast. Udział specjalistów
w zakresie techniki i techno-
logii służących realizacji współ-
czesnej architektury i urbani-
styki zapewnił wysoki poziom
merytoryczny dyskusji i sze-
rokie spojrzenie na podjętą problematykę. Przy
okazji targów BUDMA po raz piąty odbyło
się również Forum Budownictwa Energo-
oszczędnego i Pasywnego skoncentrowane na
zagadnieniach związanych z budownictwem
niskoenergetycznym, z uwzględnieniem zmian
w przepisach budowlanych wprowadzonych
przez Unię Europejską. Z kolei we współpracy
z Polską Izbą Konstrukcji Stalowych zorga-
nizowano konferencję „Konstrukcje Stalowe
Trwałe i Piękne”, przybliżającą potencjał
polskiej branży konstrukcji stalowych, wyko-
rzystywane technologie gięcia stali i kon-
strukcje stalowe w budynkach, mostach i wia-
duktach.

Praktyczne możliwości prezentowanych
urządzeń i materiałów budowlanych można
było sprawdzić w specjalnej Strefie Testów,
która cieszyła się dużym zainteresowaniem
wśród gości BUDMY. Pokazy odbywające się

w osobnym pawilonie MTP, przybliżały za-
lety sprzętu lepiej niż jakiekolwiek rekomen-
dacje. Elementów show nie brakowało rów-
nież podczas licznych zawodów branżo-
wych – Mistrzostw Polski Młodych Parkie-
ciarzy, Mistrzostw Polski w Montażu Wy-
kładzin, I Europejskich Mistrzostw Glazur-
niczych, VII Mistrzostw Polski Młodych
Dekarzy.

Targom BUDMA towarzyszyły pokrew-
ne wystawy: Międzynarodowe Targi Ko-
minkowe KOMINKI, CBS – Budownictwo
Sportowe i Rekreacyjne oraz Targi Branży
Szklarskiej GLASS. Łącznie teren ekspozy-
cji zajął niemal całe tereny Międzynarodowych
Targów Poznańskich, tj. około 60 tys. mkw.
Wydarzenia odbyły się pod honorowym
patronatem ministrów infrastruktury i roz-
woju oraz gospodarki, a także Izby Archi-
tektów RP. �
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MTP
jak plac budowy

Ponad tysiąc wystawców
z Polski i zagranicy 
zaprezentowało swoją
ofertę podczas kolejnej
edycji największego 
spotkania branży 
budowlanej w Europie
Centralnej 
– Międzynarodowych
Targów Budownictwa 
i Architektury BUDMA
2014 w Poznaniu

TARGI BUDMA
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Wciągu 4 dni – od 30 stycznia do
2 lutego – ekspozycje 360 wy-
stawców reprezentujących 400
marek, którzy zaprezentowali

swoje produkty na powierzchni 50 tys. mkw.,
obejrzało prawie 41 tys. zwiedzających, co or-
ganizatorzy targów poczytują za niebywały
sukces. Wydarzenie przyciągnęło czołowych
producentów i dystrybutorów branży rolni-
czej, jak również przedstawicieli mniejszych
firm i właścicieli rodzinnych gospodarstw, za-
interesowanych nowościami rynkowymi i naj-
nowszymi rozwiązaniami technicznymi.

Tegoroczne targi POLAGRA-PREMIE-
RY były również sukcesem frekwencyjnym ze
strony akredytowanych dziennikarzy. Szcze-
gólne zainteresowanie mediów wzbudziła kon-
ferencja prasowa ministra rolnictwa i rozwo-
ju wsi Stanisława Kalemby oraz prezesa za-
rządu Międzynarodowych Targów Poznań-
skich Andrzeja Byrta. Organizatorzy zadba-
li o bogaty program merytoryczny dedyko-
wany uczestnikom targów. Mieli oni okazję
wziąć udział w licznych wydarzeniach towa-
rzyszących wystawie: szkoleniach, warszta-
tach i konferencjach, które były doskonałym

pretekstem do pogłębienia wiedzy z zakresu
rolnictwa, wymiany doświadczeń oraz dyskusji
z ekspertami na temat aktualnych problemów
związanych z gospodarką rolną i perspekty-
wami jej rozwoju. Zaproponowane tematy
obejmowały m.in. zagadnienia bioenergii
w rolnictwie, aspekty rewolucji genomowej
w selekcji bydła mlecznego i trendy w hodowli
czy założenia Wspólnej Polityki Rolnej na lata
2014–2020.

Ponadto wśród zaproponowanych spo-
tkań tematycznych znalazły się X Forum Pro-
ducentów Rzepaku, konferencja Polskiej
Agencji Nasiennej, IV Dzień Młodego Rol-
nika. Podczas targów POLAGRA-PRE-
MIERY miała miejsce również gala wręcze-
nia nagród zwycięzcom V edycji Ogólno-
polskiego Konkursu na Fermę i Hodowcę By-
dła Mlecznego i Mięsnego, nad którym pa-
tronat honorowy objęło Ministerstwo Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi. Organizatorzy zadbali
również o najmłodszych gości – czekał na nich
bowiem AGRO LAND – pełen atrakcji plac
zabaw, gdzie dzieci pozostawione pod opie-
ką animatorów mogły się bawić, wziąć udział
w konkursach i lekcjach oraz zajęciach prak-

tycznych o tematyce rolniczej przygotowanych
przez studentów mechatroniki i rolnictwa.
Z kolei panie miały szansę wziąć udział w me-
tamorfozach zorganizowanych w ramach
strefy Nowoczesna Gospodyni.

30 najlepszych nowości produktowych
– spełniających wymogi innowacyjności i wy-
tworzonych w oparciu o najnowsze techno-
logie, promowanych w tym roku przez wy-
stawców, zostało nagrodzone przez jury kon-
kursu pod przewodnictwem prof. Grzegorza
Skrzypczaka, rektora Uniwersytetu Przyrod-
niczego w Poznaniu, Złotymi Medalami Mię-
dzynarodowych Targów Poznańskich i były
prezentowane na ekskluzywnym stoisku zlo-
kalizowanym w specjalnej Strefie Mistrzów
w centrum ekspozycji targowej. Odrębną
przestrzenią w ramach POLAGRY był też Sa-
lon Hodowli – pawilon o powierzchni blisko
8 tys. mkw. oraz specjalna przestrzeń „Inno-
wacje w hodowli zwierząt”, skupiająca nowości
i innowacje hodowlane. Podczas uroczystego
otwarcia targów wręczono statuetki Acanthus
Aureus za najbardziej interesujące stoisko.

www.polagra-premiery.pl
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Rolnictwo na czasie
V edycja Międzynarodowych 
Targów Mechanizacji Rolnictwa 
POLAGRA-PREMIERY po raz kolejny
potwierdziła, że wydarzenie tej rangi
wzbudza ogromne zainteresowanie
zarówno wśród wystawców, jak 
i rolników zainteresowanych 
unowocześnieniem i poprawą 
wydajności gospodarstw oraz 
przedsiębiorstw rolniczych

POLAGRA-PREMIERY
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LIDER WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Do kogo skierowana jest oferta BZDZ i ja-
kie kursy cieszą się największą popularnością?

– Bydgoski Zakład Doskonalenia Za-
wodowego jest Stowarzyszeniem Oświato-
wym, które w przeciwieństwie do prywatnych
firm szkoleniowych działa w systemie „non-
profit”. Posiadamy 11 ośrodków szkolenio-
wych, które swoją działalnością obejmują re-
gion kujawsko-pomorski.

Ofertę BZDZ możemy podzielić na czte-
ry kierunki: kursy i szkolenia zawodowe skie-
rowane do osób pracujących i bezrobotnych
chcących zdobyć lub podnieść swoje kwali-
fikacje zawodowe; kursy kwalifikacyjne i do-
skonalące dla nauczycieli; szkoły dla mło-
dzieży i dorosłych, tj.: technika mundurowe
wojskowe, policyjne i strażackie, licea dla do-
rosłych i szkoły policealne; projekty edukacyjne
finansowane przez Europejski Fundusz Spo-
łeczny. Największą popularnością cieszą się
kursy i szkolenia zawodowe, które kończą się
wydaniem nie tylko zaświadczenia czy cer-
tyfikatu, ale przede wszystkim konkretnych

uprawnień zawodowych. W swojej ofercie
mamy ich bardzo dużo, przy czym najpo-
pularniejsze to: kursy na spawanie wszystki-
mi metodami, kursy na maszyny budowlane,
kursy z zakresu florystyki i decoupage oraz
kursy dla nauczycieli. W ostatnim czasie za-
notowaliśmy wzrost zainteresowania tzw.
technikami mundurowymi. Warto przy tym
wspomnieć, że rocznie kształcimy i dosko-
nalimy około 11 tys. osób.

Na czym zamierzają się państwo skupić
w najbliższym czasie?

– W najbliższym czasie planujemy wy-
korzystać swój potencjał do przygotowywa-
nia i realizacji projektów edukacyjnych fi-
nansowanych z EFS. Co więcej, prowadzimy
Agencję Zatrudnienia, oferującą kursy dla osób
bezrobotnych. Współpracujemy też z praco-
dawcami i Urzędami Pracy z całego regionu.

BZDZ jest liderem w regionie kujawsko-
pomorskim. Jakie metody zarządzania gwa-
rantują sukces i renomę?

– Na sukces i renomę ma wpływ wiele
czynników: przygotowanie oferty szkolenio-
wej odpowiadającej zapotrzebowaniu na
rynku pracy, dostosowanie programów na-
uczania do najnowszych trendów, odpo-
wiednie zaplecze i wyposażenie pracowni spe-
cjalistycznych, profesjonalne i indywidualne
podejście do klienta oraz zaangażowanie pra-
cowników naszego Zakładu.

Rozmawiała Dorota Babkiewicz

www.bzdz.pl

Jakość i bogata oferta
Rozmowa z Pawłem Duzdowskim, prezesem zarządu 
Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego

Każdy region stara się optymalnie
wykorzystać swój potencjał. Po-
siadane atuty przekładają się na
jego wyniki i atrakcyjność, choćby

w oczach inwestorów. Pewne rejony mają swo-
je flagowe produkty czy sektory przemysłu,
w innych przedsiębiorczość jest rozproszona
i trudno mówić o zdecydowanych liderach
branżowych czy indywidualnych.

W przypadku województwa kujawsko-
-pomorskiego lokomotywami rozwoju są
miasta na prawach powiatu: Bydgoszcz, To-
ruń, Grudziądz i Włocławek oraz powstałe
w regionie specjalne strefy ekonomiczne,
gdzie prężnie działają wiodące przedsiębior-
stwa, będące siłą napędową i dumą regio-
nalnej gospodarki. Mimo że dominuje tu prze-
mysł rolno-spożywczy, dzięki wsparciu przed-
siębiorczości oraz obecności SSE, parków na-
ukowo-technologicznych i inkubatorów przed-
siębiorczości rozwojowi regionu dobrze wró-

żą również firmy, które pracują nad nowymi
technologiami. Konkurencyjność średnich
i dużych przedsiębiorstw predestynuje woje-
wództwo do tworzenia klastrów międzyre-
gionalnych, zwłaszcza w produkcji papieru
i wyrobów z papieru, metalowych wyrobów
gotowych i elementów konstrukcyjnych, czę-
ści i akcesoriów do pojazdów silnikowych czy
mebli. Ponadto region może rozwijać inteli-
gentne specjalizacje w obszarze usług.

Jak podaje PAIiIZ, sektorami strategicz-
nymi dla Kujawsko-Pomorskiego są: e-go-
spodarka, branża teleinformatyczna, bio-
technologiczna, narzędziowa, elektroniczna,
meblarska, poligraficzna, rolno-spożywcza,

chemiczna, elektroniczna, elektrotechniczna
oraz elektromechaniczna, a restrukturyzacja
przemysłu realizowana w ostatnich latach
przynosi pozytywne efekty, stąd atrakcyjność
inwestycyjna województwa wzrasta, a region
zaczyna być doceniany przez inwestorów
zagranicznych. Najnowsza „Strategia rozwoju
województwa kujawsko-pomorskiego do roku
2020 – Plan modernizacji 2020+” jako jeden
z najważniejszych obszarów modernizacji
podaje konkurencyjność gospodarki, zaś za
priorytetowe cele przyjmuje rozwój gospodarki
i miejsc pracy, innowacyjność, budowanie no-
woczesnego sektora rolno-spożywczego. Ko-
lejne lata pokażą na ile zarządowi woje-
wództwa uda się zrealizować wytyczone w no-
wym dokumencie cele, a przedsiębiorcom pod-
jąć wyzwanie i przy wsparciu władz samo-
rządowych rozwinąć skrzydła na tyle szero-
ko, aby zapracować na własny sukces oraz do-
brobyt i markę regionu. �

Jest potencjał, jest strategia
Województwo kujawsko-pomorskie kojarzy się raczej z rekreacją niż silną 
gospodarką. Wkrótce może się to zmienić. Nowa strategia i wsparcie 
biznesu otwierają wiele furtek i rysują korzystne perspektywy gospodarcze



Pierwsze wzmianki na temat marki
i firmy Alchem sięgają roku 1991,
kiedy to jeden z dzisiejszych wła-
ścicieli spółki założył Biuro Handlu,

Usług i Informacji Technicznej A.L.Chem.
W roku 1994 zostaje zarejestrowana spółka
Alchem Sp. z. o.o. Cztery lata później firma
rejestruje znak towarowy „Alchem”. W koń-
cu lat 90. rozpoczyna się ścisła współpraca kil-
ku podmiotów, które – chcąc sprostać kon-
kurencji – łączą się i tworzą firmę Alchem
Grupa Sp. z o.o. W obecnym kształcie firma
działa od początku roku 2002. W roku 2005
został utworzony oddział w Toruniu i tu też
została przeniesiona centrala firmy. W kolej-
nych latach tworzone były następne oddzia-
ły w Ostrowie Wielkopolskim, Bielsku Białej
i Stargardzie Szczecińskim.

Dziś Alchem to prężnie rozwijająca się
polska firma o charakterze handlowo-usłu-
gowym, z wieloletnim już doświadczeniem
na rynku. Działalność operacyjna spółki
w głównej mierze opiera się na komplekso-
wym zaopatrzeniu laboratoriów. Jej klientami
są instytucje państwowe, ośrodki naukowo-
-badawcze, firmy produkcyjne i usługowe,
szkoły i uczelnie wyższe. W portfolio firmy
klienci znajdą m.in. meble laboratoryjne,

sprzęt, aparaturę, materiały zużywalne czy
odczynniki chemiczne wielu renomowanych
firm.

Alchem stawia na współpracę z najlep-
szymi producentami w branży. W chwili
obecnej spółka jest partnerem strategicz-
nym na rynku polskim wielu uznanych na ca-
łym świecie firm, takich jak chociażby Sigma-
Aldrich. Celem spółki na najbliższe lata jest
dalsze umacnianie wysokiej pozycji na ryn-
ku poprzez pozyskiwanie do współpracy ko-
lejnych, renomowanych producentów sprzę-
tu laboratoryjnego oraz zaawansowanej
technologiczne aparatury badawczej. Fir-
ma jest również przygotowana do świadcze-
nia usług w zakresie projektowania labora-
toriów. Posiada osiem oddziałów zlokalizo-
wanych na terenie całego kraju i ponad trzy-
dziestu profesjonalnych przedstawicieli han-
dlowych z wieloletnim doświadczeniem na
rynku. Dzięki rozbudowanej sieci sprzedaży
może zaproponować klientowi fachowe do-
radztwo, ciągłość zaopatrzenia i krótkie ter-
miny realizacji zamówień. Utrzymanie wy-
sokiego poziomu jakości oferowanych przez
Alchem towarów i usług wspiera wdrożony
system ISO 9001:2008. Ponadto działal-
ność firmy w ciągu ostatnich pięciu lat została

dwukrotnie nagrodzona tytułem „Gazeli
Biznesu” (2009, 2011), a w ubiegłym roku ty-
tułem „Diamenty Forbesa 2013”.

Chcąc sprostać coraz wyższym oczeki-
waniom klientów, Alchem od trzech lat in-
westuje w rozwój serwisu firmowego. Własny
serwis daje możliwość natychmiastowego re-
agowania w sytuacjach awaryjnych. Profe-
sjonalnie przygotowana kadra jest do dys-
pozycji klienta gdy potrzebne jest wsparcie ser-
wisowe zarówno gwarancyjne, jak i pogwa-
rancyjne.

– Od wielu lat obserwujemy szybki roz-
wój techniki. Pociąga to za sobą konieczność
ciągłego podnoszenia poziomu wiedzy na-
szych pracowników, ale również tych, którzy
z tego sprzętu korzystają. Corocznie, wspól-
nie z naszymi dostawcami, organizujemy se-
minaria i konferencje, na których można do-
wiedzieć się o wybranych nowościach w da-
nej dziedzinie, jak również można obejrzeć
nowy sprzęt i zapoznać się z jego obsługą.
Wszystkie nasze działania skupione są na tym,
aby klient, który do nas trafił, chciał do nas
wracać za każdym razem – mówi prezes Kon-
rad Kopyra.

www.alchem.com.pl

Łączy nas chemia
Tworzymy jedną z czołowych

firm w branży zaopatrzenia 
laboratoriów w Polsce. Miarą

jakości naszej pracy jest 
zadowolenie naszych klientów.

Tak sprecyzowane pojęcie 
jakości jest zobowiązaniem 

naszej kadry kierowniczej 
i podstawowym 

zadaniem każdego 
pracownika firmy 

– mówi Konrad Kopyra, 
prezes zarządu 

Alchem 
Grupa Sp. z o.o.

LIDER WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
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PRACODAWCA PRZYJAZNY PRACOWNIKOM

Prezydent pogratulował 14 laurea-
tom zdobytego tytułu, podkreślając,
że za każdą nagrodą stoją konkret-
ne dokonania, pomysły i ludzie, któ-

rzy z zaangażowaniem podchodzą do two-
rzenia optymalnych warunków pracy oraz wła-
ściwych relacji między pracodawcą a pra-
cownikiem. Podczas uroczystości przekony-
wał o potrzebie dialogu. – Jestem przekona-
ny, że nie ma nikogo w Polsce, nie ma niko-
go w kręgach związków zawodowych, w krę-
gach pracodawców, kto nie byłby zaintere-

sowany i przekonany co do tego, że dialog jest
potrzebny – mówił Bronisław Komorowski,
gratulując laureatom. Ci odebrali statuetki
przedstawiające symbolicznie uściśnięte dło-
nie z rąk szefa NSZZ „Solidarność” Piotra
Dudy i doradcy prezydenta RP Jana Lityń-
skiego, jednego z członków komisji certyfika-
cyjnej decydującej o wyborze laureatów.

Podczas uroczystości prezydent Komo-
rowski wyraził uznanie dla „Solidarności” za
pomysł, aby w formie konkursu wyróżniać
pracodawców, którzy mają świadomość war-

tości kapitału ludzkiego i stawiają na syste-
matyczne doskonalenie relacji z pracownikami
stanowiących fundament postępu. Z rąk
Piotra Dudy prezydent przyjął pióro „Soli-
darności” z przesłaniem, aby podpisywał nim
ustawy propracownicze. Dziękując, zapew-
nił, że chciałby podpisywać jak najwięcej do-
kumentów, które byłyby uzgodnione w for-
mule dialogu społecznego między przedsta-
wicielami pracowników i pracodawcami,
a w efekcie pozytywnie odbierane przez spo-
łeczeństwo. �

Dialog budulcem postępu
15 kwietnia odbyła się gala finałowa 
VI edycji konkursu Pracodawca Przyjazny
Pracownikom zorganizowana z inicjatywy
Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” we
współpracy z Kancelarią Prezydenta RP, 
objęta patronatem honorowym prezydenta
RP, który był również gospodarzem 
uroczystości w Pałacu Prezydenckim

Fot. ELIZA RADZIKOWSKA-BIAŁOBRZEWSKA/KANCELARIA PREZYDENTA RP



Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Energe-
tyki Cieplnej zostało utworzone prawie 45
lat temu. Które momenty w historii firmy
najbardziej wpłynęły na jej dzisiejszą, wysoką
pozycję?

– Usługi dostawy ciepła na potrzeby mia-
sta Zabrze świadczymy już od 1970 roku. Od
tego czasu staramy się systematycznie uno-
wocześniać firmę, a jednocześnie dbać o śro-
dowisko naturalne. Jednak największe zmia-
ny w działalności przedsiębiorstwa nastąpi-
ły od momentu zmian własnościowych firmy.
W 1991 roku powstało Komunalne Przed-
siębiorstwo Energetyki Cieplnej w Zabrzu,
które samodzielnie i niezależnie od woje-
wódzkich struktur zarządzało swoimi zaso-
bami. W październiku 1994 roku przedsię-
biorstwo zostało przekształcone w spółkę
z ograniczoną odpowiedzialnością, której je-
dynym właścicielem jest gmina Zabrze, co po-
zwoliło na samodzielną działalność i przy-
czyniło się do dynamicznego rozwoju firmy.

Które z proekologicznych działań pod-
jętych przez ZPEC wskazałby pan jako
wiodące osiągnięcie firmy?

– Naszym priorytetem jest ochrona śro-
dowiska, o czym świadczą liczby: na począt-
ku naszej działalności przedsiębiorstwo mia-
ło 26 kotłowni węglowych, a na dzień dzisiejszy
posiadamy jedną nowoczesną, spełniającą nor-
my emisji kotłownię osiedlową opalaną mia-
łem węglowym, 3 kotłownie gazowe oraz 2 ko-
tłownie olejowe. Największym osiągnięciem
proekologicznym była modernizacja węglowej
kotłowni na osiedlu Rokitnica w Zabrzu,
która zasila ciepłem 36 wielokondygnacyjnych
bloków mieszkalnych. Ze względu na rodzaj
paliwa – miał węglowy, którego średnio w se-
zonie spalano około 6 tys. ton, i lokalizację
w środku osiedla mieszkaniowego, a jedno-
cześnie pomimo zainstalowania urządzeń
odpylających, kotłownia była bardzo uciążli-

wa dla mieszkańców, głównie ze wzglę-
du na zapylenie wtórne powstające
przy wyładunku i składowaniu miału
oraz przy wywożeniu żużlu i popiołu.
Modernizacji poddano cały system
dostawy ciepła, zarówno źródło ciepła,
czyli kotłownię, jak i sieci ciepłownicze
oraz węzły cieplne. Na modernizację
udało się pozyskać dotację z Ekofun-
duszu i pożyczkę z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Katowicach. Po-
wstało nowoczesne dwupaliwowe źró-
dło ciepła o mocy 6,3 MW, z palnika-
mi dwupaliwowymi umożliwiającymi
spalanie oprócz gazu również oleju
grzewczego.

Ponadto spółka od kilku lat reali-
zuje program likwidacji grupowych sta-
cji wymienników ciepła, zabudowując
indywidualne węzły cieplne w budyn-
kach, co pozwala na bardziej efektywne
wykorzystanie ciepła. 

Uczestniczą państwo w Programie Pro-
mocji Ciepła Systemowego. Z czym się to
wiąże i jakie korzyści z programu wynikają
dla firmy?

– Rynek przedsiębiorstw ciepłowniczych
jest specyficzny, gdyż jest uwarunkowany
posiadaną infrastrukturą sieciową. Z tego
względu przedsiębiorstwa ciepłownicze
z zasady nie stanowią dla siebie konkurencji
na danym terenie. Program Promocji Ciepła
Systemowego pozwala prowadzić działania
marketingowe pod wspólną, rozpoznawalną
marką i promować ciepło wytwarzane w źró-
dłach kogeneracyjnych i przesyłane sieciami
ciepłowniczymi, co ma niebagatelny wpływ
na ochronę środowiska w stosunku do ciepła
wytwarzanego w źródłach małych, w tym
w paleniskach domowych. Takie przedsię-
biorstwo jak nasze przeznacza środki finan-
sowe głównie na kapitałochłonne inwestycje
sieciowe, a wspólne działania Ciepła Syste-

mowego pozwalają na szersze działania re-
klamowe, poprzez m.in. radio, tele-

wizję, których koszty dla każde-
go z przedsiębiorstw cie-

płowniczych z osobna by-
łyby zbyt wysokie.

Czego dotyczą
najbliższe plany?

– ZPEC Sp. z o.o.
w prowadzonej przez
siebie działalności

uwzględnia stale zmie-
niające się warunki ryn-

kowe oraz dostosowuje się do wymagań
odbiorców, kładąc szczególny nacisk na
wprowadzanie postępu technicznego, co się
odbywa m.in. poprzez: budowę bezkanało-
wych sieci ciepłowniczych w technologii rur
preizolowanych, stosowanie wysokiej jakości
armatury sieciowej odcinającej i regulacyjnej
oraz wprowadzanie kompleksowej automa-
tyzacji węzłów cieplnych z zastosowaniem wi-
zualizacji i monitorowania pracy węzłów
w systemie online. Powyższe działania mają
na celu jak najlepsze dostosowanie się do po-
trzeb aktualnych i potencjalnych odbiorców
scentralizowanego ciepła, szczególnie w wy-
miarze oszczędności i nowoczesności, a tym
samym umocnienie pozycji spółki na lokal-
nym rynku ciepłowniczym oraz budowanie
zaufania do działalności ZPEC Sp. z o.o.

Działalność spółki oparta jest na wiedzy
i doświadczeniu pracowników, których obec-
nie zatrudniamy 134. W ZPEC warunki
pracy, BHP czy zaplecze socjalne są na wy-
sokim poziomie, co zostało docenione przez
Komisję Zakładową NSZZ „Solidarność”,
która zgłosiła nasze przedsiębiorstwo do
konkursu o uzyskanie Certyfikatu „Praco-
dawca Przyjazny Pracownikom”. Staramy się,
aby pracownicy byli zmotywowani do pracy
i aby atmosfera pracy sprzyjała zarówno ich
rozwojowi indywidualnemu, jak i rozwojowi
firmy.

Rozmawiała Dorota Babkiewicz

www.zpec.pl

Bezpiecznie, ekologicznie 
i innowacyjnie

Rozmowa z Lesławem 
Złotorowiczem, prezesem 

zarządu Zabrzańskiego
Przedsiębiorstwa Energetyki

Cieplnej Sp. z o.o.
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Galę Finałową poprowadziła Marta Kielczyk, dziennikar-
ka radiowa i telewizyjna. Gośćmi honorowymi byli m.in.
prof. Ewa Bojar, dziekan Wydziału Zarządzania Poli-
techniki Lubelskiej i Paweł Ziemski, zastępca Głównego

Inspektora Nadzoru Budowlanego. Obecni byli członkowie kapitu-

ły Programu Solidna Firma: prof. Elżbieta Chojna-Duch, Irma Pę-
ciak, Bożena Gargas, Jerzy Kwieciński, Jan Król, a także Eugenia Ty-
mieniecka, prezes Stowarzyszenia Solidna Firma i Piotr Kossakow-
ski, sekretarz Programu Solidna Firma, który pełnił rolę gospodarza
uroczystości. Wśród zebranych, ponad dwustu osób przybyłych z ca-
łej Polski, było liczne grono przedstawicieli firm – finalistów tegorocznej
edycji Programu Solidna Firma.

W tym roku 23 firmy zostały uhonorowane Srebrnymi Certyfi-
katami (trzykrotni laureaci Programu), 20 – Złotymi Certyfikatami
(pięciokrotni laureaci), a 16 otrzymało Brązowe Statuetki Solidna Fir-
ma 2013 (siedmiokrotni laureaci). Ponadto 18 firmom przyznano Per-
ły Solidności 2013 (dziesięciokrotni laureaci), a 10 – Szmaragdowe
Statuetki (dwunastokrotni laureaci).

Po uwiecznieniu wszystkich laureatów na wspólnej fotografii  ze-
brani goście udali się na bankiet i zabawę karnawałową.

AU

Gala Finałowa XII edycji 
Programu Solidna Firma

Finał dwunastej edycji
Programu Gospodarczo-
-Konsumenckiego 
Solidna Firma miał
miejsce 28 lutego 
2014 roku w Hotelu 
InterContinental 
w Warszawie. Program
został powołany 
do życia w 2002 roku

SOLIDNA FIRMA

Longina Kugiel, prezes
zarządu Zakładu Energetyki
Cieplnej w Katowicach

Przedmiotem działalności Zakładów Energetyki Cieplnej SA jest produkcja i dystry-
bucja ciepła oraz wytwarzanie i dystrybucja energii elektrycznej (w kogeneracji).
Produkowana przez ZEC SA na terenie Katowic, Mysłowic, Sosnowca i Rudy Ślą-
skiej energia cieplna wykorzystywana jest na cele centralnego ogrzewania, ciepłej
wody użytkowej oraz potrzeby technologiczne kopalń i innych zakładów produk-
cyjnych. Mając na względzie najlepsze dostępne w branży ciepłowniczej technolo-
gie, Spółka zaczęła wykorzystywać w swojej produkcji nowy surowiec – metan.
W 2014 roku uruchomiła trzecią już z kolei elektrociepłownię wykorzystującą metan,
rozbudowuje Wydział IX „Wesoła” o kolejne silniki gazowe oraz rozpoczęła kolejną
inwestycję związaną z wykorzystaniem metanu.
Podejmowane przez ZEC SA działania zostały docenione w licznych
prestiżowych programach, m.in. Solidna Firma, Przedsiębior-
stwo Fair Play, Ekolaury,
Czarny Diament, Praco-
dawca Przyjazny Pra-
cownikom, XV Edycja
Śląskiej Nagrody
Jakości, Laury
Umiejętności
i Kompetencji.

Zakłady Energetyki Cieplnej SA
ul. Ścigały 14, 40-205 Katowice

tel. 32 603 57 00, fax 32 603 57 33
sekretariat@zec.katowice.pl

www.zec.katowice.pl

Maja Krzyżanowska, asystentka
prezesa Zakładu Doświadczal-
nego Instytutu Zootechniki PIB

Fot. ARCHIWUM ORGANIZATORA



Zostali państwo laureatem programu So-
lidna Firma. Co oznacza dla pana to wy-
różnienie?

– Godło Solidnej Firmy przyznane za-
kładowi, którym kieruję od 20 lat, jest wy-
różnieniem, oznaczającym satysfakcję z do-
brze wykonywanej pracy, a fakt uzyskania go
już po raz dziesiąty utwierdza w przekonaniu,
że warto dążyć do celu prostą, czytelną dro-
gą, konsekwentnie realizować plany, urze-
czywistniać zamierzenia, być godnym za-
ufania partnerem w biznesie.

Program Solidna Firma ma ugruntowa-
ną, mocną pozycję na rynku. Znalezienie się
w gronie jego laureatów wiąże się z prestiżem,
szacunkiem i poważaniem, a jednocześnie
sprawia, że solidność firmy to nie puste sło-
wo, ale wypełniony treścią ciąg materialnych
i niematerialnych zdobyczy, będących przede
wszystkim wynikiem nowoczesnej organiza-
cji oraz rzetelnej pracy.

Jak każde wyróżnienie, także i tytuł „So-
lidnej Firmy”, jest dla mnie i mojej załogi mo-
tywacją i mobilizacją do dalszych działań, do
szukania takich rozwiązań, które w ściśle okre-
ślonych normach prawnych i surowo wy-
znaczanych zasadach etycznych pozwalają
osiągać oczekiwane efekty.

Jak ocenia pan pozycję rynkową Zakładu
Doświadczalnego Instytutu Zootechniki,

biorąc pod uwagę takie czynniki jak poten-
cjał naukowy oraz zaplecze badawcze?

– Zakład posiada zaplecze badawcze do
prowadzenia wielokierunkowych badań po-
lowych z zakresu zootechniki, agrotechniki,
a w ostatnich latach także energii odnawial-
nych. Jego trzon stanowi odpowiedzialna, wy-
kwalifikowana kadra oraz obiekty do pro-
wadzenia badań.

Pozycja rynkowa w nauce, jak ją nie-
słusznie nazwano, nie zależy tylko od poziomu
zaplecza, ale od możliwości jego wykorzy-
stania w celach badawczych, do czego nie-
zbędne są środki, których pozyskanie w ob-
szarze rolnictwa jest trudne, z uwagi na wy-
mogi formalne i organizacyjne polskiej nauki.

Unowocześnienie zaplecza laboratoryjne-
go, które mogłoby stanowić element konku-
rencyjności, jest uzależnione od dofinanso-
wania, a ten obszar jest nieprzewidywalny.

Które z aktualnie realizowanych pro-
jektów są najbardziej wartościowe ze wzglę-
du na nową jakość, jaką niosą dla gospo-
darki?

– Wybudowanie i eksploatacja Agro-
biogazowni stworzyły kolejne możliwości
innowacyjnych rozwiązań dotyczących za-
gospodarowania produktów odpadowych
powstających w procesie fermentacji oraz spa-
lania biogazu.

W procesie fermentacji powstaje masa po-
fermentacyjna, której rolnicze zagospodaro-
wanie jest nowym wyzwaniem. Poferment
w formie płynnej znalazł zastosowanie jako
nawóz organiczny w nawożeniu upraw, a jego
wartość nawozowa i następcze oddziaływa-
nie na glebę stanowią przedmiot badań. Po-
ferment odseparowany stosowany jest jako
ściółka w oborze krów mlecznych. W ten spo-
sób powstaje swoisty zamknięty krąg po-
zwalający na eliminację potencjalnie nieko-
rzystnych oddziaływań instalacji na środo-
wisko.

Ciepło powstałe w procesie spalania
biogazu dla uzyskania energii elektrycznej zna-
lazło zastosowanie w ogrzewaniu pomiesz-

czeń inwentarskich oraz wody technologicz-
nej w produkcji ryb ciepłolubnych. W tym celu
jedna z wyłączonych z produkcji tuczarń zo-
stała adaptowana dla chowu suma afrykań-
skiego w zamkniętym obiegu wody. Darmo-
we ciepło kogeneracji korzystnie wpływa na
efektywność chowu tych ryb, a powstałe or-
ganiczne odpady produkcyjne są wykorzy-
stywane jako substrat dla Agrobiogazowni.
I w tym przypadku zastosowany został sys-
tem cyrkulacji substratów i produktów. Sum
afrykański chowany w tak stworzonych wa-
runkach osiąga znakomite przyrosty przy nie-
wielkim zużyciu paszy w porównaniu do in-
nych, tradycyjnych produktów akwakultury.
Dzięki doskonałym walorom smakowym i do-

brej jakości sum znajduje na rynku konsu-
menckim coraz więcej nabywców.

Jaką rolę pełni Centrum Energii Od-
nawialnych utworzone w 2007 roku w ra-
mach Gospodarstwa Kostkowice?

– Celem utworzenia Centrum było od-
krywanie nowatorskich sposobów wykorzy-
stania materiału biologicznego, energii sło-
necznej i wiatru dla celów energetycznych, co
było i jest wskazówką dla dywersyfikacji pro-
dukcji rolniczej. I ten cel został osiągnięty,
mimo niesprzyjających i niestabilnych prze-
pisów prawnych. One to spowodowały zna-
czące ograniczenia wykorzystania instalacji.
Chodzi mianowicie o likwidację ulg w podatku
akcyzowym w produkcji paliw płynnych – es-
trów metylowych, czy drastyczne obniżenie
cen sprzedażnych świadectw pochodzenia na-
leżnych producentom energii elektrycznej
ze źródeł odnawialnych.

Niewątpliwym sukcesem poznawczym
Centrum jest wskazanie możliwości zasto-
sowania źródeł energii odnawialnych w rol-
nictwie bez szkodliwych dla środowiska
ubocznych produktów w procesach ich wy-
korzystania.

Rozmawiała Dorota Babkiewicz

www.zdgrodziec.edu.pl

Warto dążyć do celuRozmowa 
z prof. Karolem 
Węglarzy, 
prezesem 
Zakładu 
Doświadczalnego 
Instytutu 
Zootechniki PIB

Zakład posiada zaplecze 
badawcze do prowadzenia 
wielokierunkowych badań
polowych z zakresu zootechniki,
agrotechniki, a w ostatnich latach
także energii odnawialnych. Jego
trzon stanowi odpowiedzialna, 
wykwalifikowana kadra oraz
obiekty do prowadzenia badań
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ankiet, zgodnie ze specyfiką swojej branży:
banki, ubezpieczenia lub branża produkcyj-
no-usługowa. Konkurujące firmy mogą ubie-
gać się o Dużą Perłę (gdy przychody roczne
z prowadzonej działalności gospodarczej są
niższe niż 1 mld zł, ale wyższe niż 100 mln zł)
lub o Wielką Perłę (przychody wyższe niż
1 mld zł). Na Gali wręczane są także Perły Ho-
norowe.

Firmy podlegają ocenie w zakresie dy-
namiki przychodów, rentowności sprzedaży,
zadłużenia, stopy zwrotu brutto w akty-
wach, stopy zwrotu netto na kapitale własnym
oraz wydajności pracy. O randze nagrody
świadczyć może również fakt, że co roku na
Gali obecni są przedstawiciele polskiego

rządu oraz Kancelarii Prezesa Rady Mini-
strów, ambasadorowie z polskich placówek
zagranicznych, a także ambasadorowie z pla-
cówek zagranicznych w Polsce.

Oprócz części oficjalnej, podczas której
przyznawane są nagrody i wyróżnienia, dla
zaproszonych gości przygotowano także
część artystyczną. Ostatnią edycję rankingu
Perły Polskiej Gospodarki uświetniły wystę-
py m.in. Chóru Uniwersytetu im. Adama Mic-
kiewicza w Poznaniu pod dyrekcją Beaty Biel-
skiej oraz laureatów Festiwalu Piosenki Mło-
dzieży Niepełnosprawnej, których wspiera
„Polish Market”. �

Laureatami rankingu są polskie firmy, które wyróżniają się
pod względem wyników finansowych i stopnia rozwoju.
Oceniają to naukowcy z Zakładu Mikroekonomii Insty-
tutu Nauk Ekonomicznych PAN na podstawie specjal-

nie stworzonego algorytmu, który szereguje przedsiębiorstwa we-
dług dynamiki i efektywności wyko-
rzystywania przez nie zasobów ka-
pitału, środków produkcji i pracy, po-
sługując się siedmioma międzyna-
rodowymi wskaźnikami audytor-
skim. Kryteria oceny są dobrane
w taki sposób, by wyniki rankingu
były wysoce obiektywne, co pod-
kreśla prezes Polskiej Akademii Nauk
prof. Michał Kleiber: Z najwyższą sa-
tysfakcją przyznaję się do patrono-
wania tej uroczystości. Powodem
mojej satysfakcji jest także fakt, że
Perły Polskiej Gospodarki są przy-
znawane według bardzo zobiekty-
wizowanych kryteriów, opracowa-
nych przez Instytut Nauk Ekono-
micznych Polskiej Akademii Nauk.

Przedsiębiorstwa biorące udział
w rankingu wypełniają jedną z trzech

Kapitał godny Perły
W eleganckiej scenerii Zamku Królewskiego w Warszawie miało miejsce 
rozstrzygnięcie XI edycji rankingu Perły Polskiej Gospodarki, którego 
organizatorem jest „Polish Market” – magazyn anglojęzyczny 
o tematyce gospodarczej oraz Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej 
Akademii Nauk. Uroczysta Gala, podczas której wręczano nagrody, 
odbyła się 3 grudnia 2013 roku

PERŁY POLSKIEJ GOSPODARKI

Waldemar Dąbrowski, Zygmunt
Solorz-Żak i Jan Kulczyk

Minister gospodarki
Janusz Piechociński

Redaktor naczelna magazynu „Polish Market”
Krystyna Woźniak-Trzosek
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Miejskie Zakłady Autobusowe
w Warszawie od siedmiu lat
prowadzą zakrojony na sze-
roką skalę program odnowy

taboru. Od 2007 roku zakupiono 811 nowych
pojazdów, a w tej chwili trwają dostawy ko-
lejnych 47 przegubowych wozów marki Sol-
bus. Dzięki decyzji o zakupach wyłącznie fa-
brycznie nowych autobusów udało się ob-
niżyć średnią wieku taboru poniżej siedmiu
lat.

W 2013 roku zakończono eksploatację
ostatnich autobusów wysokopodłogowych,
sukcesywnie wycofywane są też najstarsze
autobusy niskopodłogowe. Do końca roku
z warszawskich ulic znikną autobusy marki
Neoplan oraz Jelcz M121M.

Wielki program odnowy taboru to jednak
dopiero początek zmian jakie czekają naj-
większego polskiego przewoźnika komunikacji
miejskiej. Do 2050 roku zgodnie ze wskaza-
niami Komisji Europejskiej z zajezdni auto-
busowych mają zniknąć wszystkie pojazdy na-
pędzane olejem napędowym. Zamiast nich
w żółto-czerwonych warszawskich barwach
mają kursować pojazdy na paliwa alterna-
tywne – gazowe lub elektryczne. Stołeczna
spółka już teraz zaczyna wprowadzać nowy
rodzaj taboru. 

W grudniu ubiegłego roku podpisano
umowę na zakup 35 autobusów gazowych
wraz z dostawami paliwa gazowego. Po-
jazdy ma dostarczyć firma Lider Trading,
przedstawiciel polskiej marki Solbus. Pierw-

sze wozy przyjadą do Warszawy w pierw-
szym kwartale 2015 roku. Jeszcze wcześniej
do Warszawy przyjadą autobusy elek-
tryczne. 18 marca zostaną otwarte oferty
w przetargu na dostawę 10 autobusów elek-
trycznych. Ich dostawy planowane są po
upływie 24 tygodni od dnia podpisania
umowy. W kolejnych dwóch latach tabor
MZA ma zasilić jeszcze dwadzieścia elek-
trowozów. 

Miejskie Zakłady Autobusowe starają się
też o przyznanie dotacji na zakup autobusów
hybrydowych–gazowo-elektrycznych. Spół-
ka chce uzyskać środki na ten cel z Narodo-
wego Funduszu Ochrony Środowiska.

www.mza.waw.pl
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Elektryczna przyszłość MZA
Miejskie Zakłady Autobusowe przebojem wkraczają do rodziny 
przedsiębiorstw posiadających autobusy elektryczne. Jeszcze w tym roku 
stołeczna spółka ma otrzymać pierwszych dziesięć elektrowozów, 
a w następnych latach ich liczba ma jeszcze wzrastać
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Dawno, dawno temu, gdy w polskiej telewizji były tylko dwa programy, oglądałem
amerykański film, którego bohater chciał znaleźć coś interesującego do ogląda-
nia w swoim telewizorze. Przełączał kanały, a na każdym z nich były reklamy. Po-
myślałem wówczas, że scenarzysta i reżyser przesadzili w krytyce reklamowego

biznesu. Teraz wiem, że ani trochę.
Gdy pojawiły się w Polsce telewizory z pilotami, uważałem, że to odpowiedź na prze-

sadne wygodnictwo, którego nie jestem entuzjastą. Można przecież wstać z fotela – mówi-
łem domownikom – i przełączyć odbiornik na właściwy kanał, co zresztą dobrze wpływa na
stan zdrowia. Dzisiaj, niestety, nie siadam przed telewizorem bez pilota w ręku. Ilekroć bo-
wiem pojawiają się reklamy, szukam czegoś bardziej interesującego. Najczęściej mam z tym
wiele kłopotów, bo reklamodawcy wykorzystują każdą lukę między programami (a także
w trakcie ich emitowania), żeby mi coś wcisnąć. Reklamy przelewają się przez mój ekran fa-
lami. Czuję się jak bohater wspomnianego filmu amerykańskiego.

Po co to wszystko? Przede wszystkim po to, żeby jakiś produkt czy usługę ulokować
w świadomości konsumentów. Po drugie, gdy już tam zaistnieje, trzeba ciągle przypominać,
że jest na rynku. Nakręca się więc spirala zaciętej rywalizacji. To ogromnie dużo kosztuje.
Gdy widzę tę samą reklamę na kilku różnych kanałach i to wiele razy dziennie, zastanawiam
się, o ile tańszy mógłby być dany produkt, gdyby był sprzedawany bez reklamowej oprawy.

Gdyby wszyscy producenci i usługodawcy dogadali się, że rezygnują z reklam (na co nie
mam nadziei), zaoszczędzono by tylko w skali Polski ponad 6 mld zł. A na rynku niewiele
by się zmieniło. Ludzie w dalszym ciągu kupowaliby to, co im jest potrzebne, kierując się wła-
snym doświadczeniem i opiniami krewnych czy znajomych. W mojej podwarszawskiej wsi
(2 tys. mieszkańców) dobrze wiemy, komu warto powierzyć prace remontowe czy ogrodni-
cze, choć ich wykonawcy wcale się nie reklamują. Jak zdobędą dobrą markę, zachowują ją
długo.

Jestem z pokolenia, które przeżyło zalew propagandy komunistycznej. W mojej szkole
i w urzędach wisiały portrety przywódców narodu i mimo to wszyscy marnie skończyli. Nę-
kały nas plansze i transparenty z hasłami w rodzaju: „Socjalizm przyszłością narodów”, któ-
re – choć wyglądały poważnie – okazały się szyderstwem. To dowodzi, że ludzie swój rozum
mają. Taki będzie też efekt natrętnej reklamy. Ja już zauważam, że im bardziej jestem zachęcany,
żebym coś kupił, tym bardziej takim propozycjom nie ufam. Według rozpoznania, jakie prze-
prowadziłem w swoim otoczeniu, mam prawo powiedzieć, że na pewno nie jestem osamotniony.

Kolejnym obszarem magii w gospodarce jest statystyka. Zewsząd jesteśmy bombardo-
wani wskaźnikami. A to wzrostu produkcji czy produktu krajowego brutto, a to poziomem
zakupów konsumpcyjnych, a to wskaźnikami bezrobocia. Większość obywateli tym się spe-
cjalnie nie przejmuje, ale gdy słyszy, że coś się pogorszyło ma powody do niezadowolenia.

Produkt krajowy brutto to wszystkie zarobki – obywateli i firm. Jak to jednak liczyć? Je-
żeli mój sąsiad stolarz zrobi mi półkę na książki, a ja mu napiszę pismo do gminy i nie wy-
stawimy sobie faktur, to będzie dla gospodarki gorzej czy lepiej? Nic się ani nie pogorszy,
ani nie poprawi. Gdyby jednak wciągnąć nas w system obrotu rachunkami, dla produktu kra-
jowego brutto miałoby to minimalne, ale pozytywne znaczenie. Ale jakie znaczenia ma dla
ogółu obywateli? Żadne. Pomoc sąsiedzka była, jest i będzie. Alvin Toffler, autor książki „Trze-
cia fala”, twierdzi, że ta wzajemna pomoc będzie się upowszechniać.

Zresztą, tempo wzrostu PKB wcale nie określa, jak żyje się obywatelom danego kraju. Li-
czy się także poziom opieki zdrowotnej, sprawność aparatu ścigania i wymierzania sprawie-
dliwości, dostęp do edukacji, komunikacja publiczna czy możliwość i skuteczność działania
organizacji pozarządowych. Czy obywatele Chin byli szczęśliwi, gdy ich PKB rósł jeszcze nie-
dawno w tempie ponad 10 proc. rocznie? Nie. Teraz właśnie się buntują. Zbliża się w tym pań-
stwie koniec wyzysku i bardzo taniej pracy. Gospodarka doraźnie nieco na tym straci, ale lu-
dzie zyskają. W przyszłości, jeżeli rozumnie się tym procesem pokieruje, zyskają wszyscy.

A co ze wskaźnikiem bezrobocia? Nawet ludzie, którzy specjalnie się ekonomią nie in-
teresują, mogli zauważyć, że według unijnych statystyk bezrobotnych w Polsce jest poniżej
10 proc. czynnych zawodowo ludzi, a według naszych, krajowych wyliczeń 14 proc. Skąd
ta różnica? Stąd mianowicie, że u nas bezrobotnym jest ten, który zarejestrował się w Urzę-
dzie Pracy, a na Zachodzie ten, który pracy poszukuje.

Mam wokół siebie mnóstwo ludzi, którzy figurują w rejestrze bezrobotnych, a nieźle so-
bie radzą, dorabiając w różny sposób. Nie otrzymują zasiłków, bo minął termin ich przy-
znawania, ale mają ubezpieczenie zdrowotne i to im wystarczy. A co będzie później? Nie-
dawno pytałem kilka osób z mojego otoczenia, jak wyobrażają sobie swoją starość, skoro
nie zapracują nawet na najniższą emeryturę. Okazało się, że żyją w świecie magii. Przyjdzie
dobra wróżka i problem rozwiąże. A tą dobrą wróżką kto może być? Tylko przyszli podat-
nicy. �
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W świecie magii
ZNAKI OSTRZEGAWCZE

Czesław Rychlewski



Jeszcze kilka lat temu żyliśmy w jakże złudnym przekonaniu, że świat zachodni, któ-
rego jesteśmy częścią, to poukładane i fajne miejsce do życia. PKB Europy i USA ro-
sły, na giełdach, w tym warszawskiej, zarabiało się pieniądze, a granice państw były
– zdawało się – ustalone na wieki. Nadszedł rok 2008 i cała ta iluzja rozsypała się jak

domek z kart. Najpierw świat zmierzył się z gigantycznym kryzysem, którego skutki odczu-
wamy do dziś. Ze strachu przed nieznanym jutrem ludzie wyszli na ulice. Potem w północnej
Afryce, a więc w krajach, do których masowo jeździliśmy na wakacje, zaczęły się rewolucje
obalające rządy i niszczące ład, który zapewniał polityczne status quo regionu. Dziś panu-
je tam chaos, a nieszczęścia występują na niespotykaną skalę. Bestialstwo spotykające lud-
ność Syrii przywodzi nam na myśl pytanie dokąd zmierza dzisiejszy świat i czy jesteśmy
w stanie skutecznie przeciwdziałać takim zdarzeniom. Czy oddalenie takich problemów jak
syryjski zapewni nam spokój i na jak długo? Teraz dodatkowo okazało się, że ustępowanie
Rosji na forum międzynarodowym odbierane jest przez nią nie jako kompromis, ale jako sła-
bość i pole do dalszych bezczelnych działań. I choć wydawało się, że decydenci zachodnich
mocarstw nie mogą być aż tak naiwni, to po sprawie Gruzji i Syrii okazało się, że są nie tyl-
ko naiwni, ale też głupi. Jak inaczej opisać brak realnej, stanowczej reakcji na zuchwałe nisz-
czenie demokracji i ładu światowego przez Władimira Putina?

Zatytułowałem felieton „Historia kołem się toczy” bo faktycznie podobieństw do zda-
rzeń minionych jest mnóstwo. Jeden człowiek robi co chce, a świat się temu przygląda. Do-
datkowo wprowadza się nic nie znaczące sankcje. A przecież to z naiwności i strachu po-
zwolono Hitlerowi zbroić Niemcy, a później odkrajać kolejne kawałki Europy. Natomiast gdy
doszło do II wojny światowej – o zgrozo – Europa wypowiedziała Hitlerowi wojnę, zarzu-
cając go ulotkami z samolotów. Zupełnie jak dziś, tj. „Panie Putin, jeśli jeszcze coś sobie weź-
miesz, to rozgniewamy się bardziej, więc lepiej uważaj, a w międzyczasie proszę – oto stat-
ki wojenne, które dla pana produkujemy (Francja) i szkolenia wojskowe (Niemcy). Prosimy
też o więcej gazu, przyda się kolejna rura na dnie Bałtyku”.

Historia zatacza koło również w odniesieniu do Ukrainy. Sięgnijmy kilku wieków wstecz.
O ile caryca Katarzyna II starała się zachować dystans do wszelkich konfliktów w Środko-
wej czy Zachodniej Europie, to już jej dyplomacja nieustannie koncentrowała się na regio-
nie Morza Czarnego (sic!). W 1774 roku, po wygranej wojnie z Turcją, Katarzyna II do-
prowadziła do zdobycia przez Rosję południowej Ukrainy, Krymu i północnego Kaukazu.
W 1783 roku Katarzyna zmusza chana krymskiego do abdykacji i likwiduje chanat po wsze
czasy, a wojska rosyjskie zajmują Półwysep Krymski i wszystkie pozostałe tereny Chanatu
Krymskiego. Tu powtarzane przez Putina historie, że Krym od zawsze jest rosyjski, można
włożyć między bajki, bowiem dopiero od tego roku stał się rosyjski, wcześniej był tatarski
– nie ukraiński, a już na pewno nie rosyjski.

To, czego świat zachodni w swej wielkiej naiwności i niewiedzy nie pojmuje, to fakt, że
gdzie rosyjski żołnierz nadepnął swym butem, tam jest już ziemia rosyjska. I dopiero inny
żołnierz może go stamtąd przepędzić.

Rosja działa znaną sobie taktyką. Robi co chce i czeka co będzie. Bazuje na strachu i le-
nistwie wygodnych, zachodnich elit, które sprzedadzą wszystko za cenę fikcji pokoju. A za-
chodni politycy potupią i pokrzyczą, ale to tyle. Rosjanie wezmą ich na przeczekanie. W koń-
cu w piecu trzeba czymś palić.

Ale naiwność europejskich polityków sięga swoimi korzeniami jeszcze wcześniej. Przy-
pomnijmy sobie traktat wersalski z 1918 roku, który miał zapewnić spokój na wieki. Wiemy,
co było potem. Polityków europejskich i amerykańskich nie nauczyła jednak i II wojna świa-
towa. W roku 1948 pozwolono na ustanowienie państwa Izrael w najgłupszym możliwym
miejscu. Dziś mamy pokłosie tych decyzji i konflikt za konfliktem w regionie.

Piszę o tym wszystkim ponieważ sądzę, że historia powinna ludzi czegoś uczyć. Wcale
nie musi być tak, że to koło będzie się co jakiś czas zataczać. Wystarczy popatrzeć wstecz,
a po chwili refleksji, będzie wiadomo co należy zrobić.

Dzisiaj myślę, że gdyby wojsko ukraińskie weszło w odpowiednim czasie na Krym, Rosja nie
odważyłaby się na tak bezczelne działania. Rosja też nie pójdzie na otwartą wojnę, bo zagrożo-
ne byłyby zbyt duże interesy i pieniądze. Ale jeśli dziś niejaka Lady Ashton, reprezentująca po-
litykę Unii Europejskiej, na starcie przestrzega Ukrainę przed użyciem siły w walce z rosyjskimi
separatystami, to mi z przerażenia ręce opadają. Jak ci biedni Ukraińcy mają się bronić skoro za-
brania im się reakcji na ataki rosyjskie wewnątrz własnego państwa!?! W takiej sytuacji Putin
z Miedwiediewem ryczą ze śmiechu, tarzając się po podłodze kremlowskich gabinetów.

Dziś III wojna światowa nam nie grozi. Jednak grozi nam rosyjska ekspansja na tereny
dawnego sowieckiego imperium celem zwiększenia stanu posiadania. Europa winna jest dziś
ludziom tych krajów pomoc i wsparcie. Realne, skuteczne wsparcie, które jest możliwe. Wy-
starczy trochę odwagi. �

Jan Sitnicki 
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Czesław Rychlewski

Stopa bezrobocia w USA spadła do
najniższego poziomu od listopada
2008 roku i wyniosła 7 proc. Jedno-
cześnie wskaźnik zatrudnienia, okre-

ślający, jaki odsetek ludności w wieku pro-
dukcyjnym pracuje zawodowo, wzrósł do 63
proc. z 62,8 proc. miesiąc wcześniej. – Dane
z rynku pracy są znakomite, na każdym po-
ziomie. Trudno się w nich dopatrzeć jakiej-
kolwiek wady – powiedział Phil Orlando.

Nic więc dziwnego, że indeks optymizmu
wśród konsumentów amerykańskich, opra-
cowywany przez Uniwersytet Michigan,
wzrósł w grudniu ubiegłego roku do 82,5 pkt.,
wobec 75,1 pkt. zanotowanych w listopadzie.
Analitycy spodziewali się wskaźnika na po-
ziomie 76 pkt. Przedświąteczne zakupy kon-
sumentów były większe niż przewidywano.
– Te dane są bardzo istotne, ponieważ mogą
mieć decydujący wpływ na opinie rynkowe
w okresie do kolejnego posiedzenia Fed – oce-
nił Jim Reid, analityk Deutsche Banku.

W ostatnim czasie, po serii dobrych da-
nych z gospodarki amerykańskiej, w tym lep-

szym od oczekiwań odczycie PKB za III kwar-
tał, na rynku wzrosły spekulacje o możliwym
wygaszaniu dodruku pieniędzy przez Fed.

Europejski festiwal optymizmu
Krzepiące dane płyną też ze strefy euro.

Choć w całym ubiegłym roku odnotowała
ona spadek PKB o 0,7 proc., ostatnie kwar-
tały były na wyraźnym plusie. Można się
więc spodziewać, że w roku bieżącym eu-
roland jako całość wyjdzie z recesji. – Po-
zytywny odczyt PKB w drugiej połowie
ubiegłego roku jest czymś więcej niż tylko
jednorazową, pozytywną niespodzianką
– twierdzą analitycy Credit Suisse. W ich
opinii liderem wzrostu były Niemcy. Na-
stępna w kolejności jest Francja. Włochy
i Hiszpania znalazły się odrobinę pod kre-
ską. Najgorszy wynik miała Grecja, której
PKB spadł o około 3 proc., ale wskaźnik ten
jest niższy niż na początku ubiegłego roku
prawie o połowę.

Eksport Niemiec wzrósł w październiku
2013 roku o 0,2 proc. w ujęciu miesięcznym,
po uwzględnieniu dni roboczych i zmian se-
zonowych. To dane lepsze od oczekiwań.

Wzrósł również import naszych zachodnich
sąsiadów. Jest to bardzo dobry sygnał dla Pol-
ski, która dostarcza zarówno komponenty do
niemieckich wyrobów eksportowych, jak i go-
towe produkty na ten rynek. Dane o ekspor-
cie, które podał Federalny Urząd Staty-
styczny, są zaskakująco dobre, bo analitycy
spodziewali się spadku miesiąc do miesiąca
o 0,5 proc.

Z wewnętrznymi problemami
Chińska gospodarka potrzebuje reform

– twierdzi portal Forbes.pl. Zastanawia się też,
czy Komunistyczna Partia Chin dojdzie do
wniosku, że zmiany są konieczne, czy zosta-
ną one wprowadzone dopiero wtedy, gdy
Chińczykom w oczy zajrzy widmo poważnego
kryzysu.

Na razie wzrost chińskiej gospodarki na
poziomie 7 proc. jest marzeniem wielu kra-
jów. Pamiętać jednak trzeba, że kraj ten roz-
począł swój postęp gospodarczy od bardzo
niskiej bazy, gdy o dobre wyniki wzrostu nie
było trudno. Przez wiele lat PKB Państwa
Środka rósł o kilkanaście procent rocznie. Te-
raz jednak widać, że Chiny dostają zadysz-

24 Fakty

Rynek krzepnie
Na początku grudnia ubiegłego roku sesja na Wall Street przyniosła 
mocne wzrosty, dzięki czemu indeksy odrobiły straty z poprzednich spadków.
Notowaniom pomogły dobre dane z rynku pracy i lepszy od oczekiwań
wskaźnik zaufania konsumentów. – Wydaje się, że wreszcie inwestorzy 
zaczęli dostrzegać dobre informacje – powiedział Phil Orlando, strateg 
rynków akcji z Federated Investors
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ki. A to nie jest dobra wiadomość dla globalnej
gospodarki.

Optymistyczne sygnały z drugiej połowy
ubiegłego roku o powrocie Chin na ścieżkę
stabilnego wzrostu spotkały się ze sceptycz-
nymi opiniami. Podkreślano, że spada nie tyl-
ko tempo wzrostu produkcji, ale także eks-
portu.

Co właściwie dzieje się w chińskiej go-
spodarce? – zastanawia się Forbes. Wydaje
się prawdopodobne, że w perspektywie dłu-
goterminowej narastają problemy struktu-
ralne. Wpływają one niekorzystnie na wyni-
ki gospodarcze, a pozytywne objawy są
głównie wynikiem stymulujących zastrzy-
ków inwestycji państwowych. Podtrzymują
one, co prawda, wzrost gospodarczy, ale jed-
nocześnie spowodowały nadprodukcję w wie-
lu gałęziach przemysłu, np. w branży stalo-
wej i materiałów budowlanych.

Wzrost płac, który ma nakręcić popyt we-
wnętrzny, oraz formalne i nieformalne bariery
handlowe sprawiają, że niektóre chińskie
firmy z pracochłonnych branż opuszczają kraj,
przenosząc produkcję do państw Azji Połu-
dniowo-Wschodniej. Niektóre próbują swo-
ich sił na odległych rynkach – w Afryce czy
Ameryce Łacińskiej. Formuła modelu małych
i średnich prywatnych przedsiębiorstw, eks-
portujących produkty z niskiej półki pod
marką zleceniodawców, wyczerpuje się. Na-
rastają też problemy demograficzne, spo-

wodowane polityką jednego dziecka i słabym
systemem zabezpieczeń społecznych.

Będziemy się rozpędzać
A jak na tym tle wygląda sytuacja naszego

kraju? Uczestnicy debaty „Rzeczypospolitej’,
„Parkietu” i Narodowego Banku Polskiego
stwierdzili, że jesteśmy w początkowej fazie
ożywienia, odpalamy silniki i w kolejnych
kwartałach będziemy się rozpędzać. Należy
jednak brać pod uwagę, że mogą się pojawić
problemy z utrzymaniem konkurencyjności
naszej gospodarki. 

Polska gospodarka, zwłaszcza w po-
czątkowej fazie ożywienia, będzie rosła wraz
z poprawą koniunktury u naszych zachodnich
sąsiadów. – Jesteśmy bardzo optymistyczni,
jeśli chodzi o Niemcy. Prognozujemy, że
wzrost w przyszłym roku przekroczy tam
2 proc. – powiedział Maciej Reluga, główny
ekonomista BZ WBK. – Na poprawie w Eu-
ropie dociągniemy do połowy 2014 roku, po-
tem zacznie działać nowa perspektywa fi-
nansowa Unii Europejskiej. Przyspieszenie nie
będzie tak efektowne, jak przed laty, za to bar-
dziej trwałe. Teraz gospodarka wychodzi
z problemów dzięki budowaniu pozycji na
rynkach zagranicznych.

Nie spodziewajmy się jednak zbyt wiele.
Świat jest daleki od efektownego rozpędze-
nia gospodarki. Zbyt optymistyczne nastro-
je studzi prezes Narodowego Banku Polskiego

prof. Marek Belka. – Świat wkroczył w okres
spowolnienia wzrostu gospodarczego, a co za
tym idzie, utrzymywania się przez dłuższy czas
relatywnie niskich stóp procentowych – po-
wiedział w czasie konferencji prasowej. – Nie
wierzę w to, żeby stopy procentowe w wyso-
ko rozwiniętych krajach wróciły do poziomu
przeciętnego dla ostatnich 30 lat w dającej się
przewidzieć przyszłości. My po prostu wkra-
czamy w okres niskich stóp procentowych
– dodał.

No i dobrze. Dzięki temu możemy liczyć
na przyrost inwestycji. Będą je stymulować
m.in. tańsze kredyty. – Polski eksport – po-
wiedział Maciej Reluga – zyskał na dywer-
syfikacji geograficznej: było kiepsko na Za-
chodzie, to ruszyliśmy na inne rynki. Jak się
okazało – z wielkim sukcesem. Ci ekspor-
terzy, którzy mieli najwięcej zamówień, do-
szli w pewnym momencie do ściany, więc
musieli zacząć zatrudniać pracowników i in-
westować. Dlatego powoli z jednego silni-
ka wzrostu robią nam się dwa, a nawet trzy,
bo ruszają konsumpcja prywatna, a nawet
inwestycje.

– Dobra passa może trwać latami – po-
wiedział Dariusz Winek, główny ekonomista
BGŻ. – Jeśli przeanalizujemy dane od 1996
roku, to od dołka do szczytu wzrostu mija-
ło zazwyczaj 20–21 kwartałów. Możemy
oczekiwać, że równie długo potrwa i to oży-
wienie. �



Zygmunt Słomkowski

Nie wiadomo, czy centra finansowe utrzymają swoje lutowe przewidywania, że w 2014 roku
nasz PKB wzrośnie o 3 proc. (agencja Fitch) lub nieco więcej (Bank Światowy – 3,2 proc.).
Jednakże do marca „dawano” Polsce więcej, niż wcześniej przewidywano. Np. w stycz-
niu m.in. Międzynarodowy Fundusz Walutowy przewidywał 2,8 proc., a dwa miesiące

wcześniej tylko 2,4 proc., zaś 3 proc. dopiero w 2015 roku. Warto przypomnieć też, że w styczniu
bieżącego roku MFW dodał Polskę, Danię, Norwegię i Finlandię do listy państw, które mają potencjał,
żeby zdestabilizować światową gospodarkę i dlatego sektory finansowe powinny być regularnie kon-
trolowane, by uniknąć powtórki globalnego kryzysu finansowego. Miejsce na tej liście (obejmuje ona
teraz 29 państw) to jednak swoisty komplement, bo oznacza, że kraje te należą do najważniejszych
w skali globalnej.

Kierunek niektórych opinii o Polsce w związku z Ukrainą ilustruje artykuł niemieckiego „Die Welt”
opublikowany na krótko przed aneksją Krymu przez Moskwę. Według tej gazety kryzys na Ukrainie
sprawił, że Polska jeszcze wyraźniej zwraca się ku Zachodowi, starając się wzmocnić swoją pozy-
cję w UE i NATO. Zwraca uwagę zwrot ku euro, co artykuł ilustruje wypowiedzią prezesa NBP Mar-
ka Belki, który podkreślił, że przyjęcie wspólnej waluty przyniesie więcej korzyści niż szkód i umoż-
liwi uczestnictwo w podejmowaniu najważniejszych decyzji w Brukseli.

Na razie dobrze
Przed kryzysem ukraińskim obserwatorzy ukazywali umacniające się w Polsce tendencje

świadczące o leczeniu skutków załamania lub zahamowania rozwoju gospodarki krajów UE w ostat-
nich latach. Dowodzi tego m.in. kolejny wzrost polskiego PMI – do 55,9 pkt. w lutym z 55,4 pkt.
w styczniu. – Pokazuje to najsilniejszą od grudnia 2010 roku ogólną poprawę warunków działalności
w polskim sektorze wytwórczym – stwierdził holding finansowy HSBC, na którego zamówienie wskaź-
nik PMI przygotowuje firma Markit. Komunikat HSBC dodał: „Badanie wskazuje na szybki wzrost
nowych zamówień, najszybszy od kwietnia 2004 roku i drugi najszybszy w historii badania. Wzrost
był wspierany przez popyt krajowy i zewnętrzny”.

Pozytywny sygnał dała w lutym agencja ratingowa Standard & Poor’s. Dla kredytu długo- i krót-
koterminowego w walutach obcych utrzymane zostały poziomy A/A2 oraz w walucie lokalnej
A/A-1. Komunikat S&P stwierdzając, że perspektywa ratingów jest stabilna, dodał: „Wsparciem dla
ratingu Polski jest silna i coraz bardziej otwarta, konkurencyjna gospodarka. Polska gospodarka od-
nosi korzyści z płynnego kursu złotego i rozległych krajowych rynków kapitałowych, które pozwala-
ją rządowi finansować się w lokalnej walucie i z długimi terminami zapadalności”. Agencja wpraw-
dzie spodziewa się, że zmiany w systemie emerytalnym oraz niedawna rekonstrukcja rządu wprowadzą
nieco „politycznej niepewności”, jednak nie uważa tych wydarzeń za znaczące odejście od polityki go-
spodarczej, która doprowadziła do powstania stabilnego otoczenia makroekonomicznego.

Z kolei agencja Fitch w swoim ostatnim raporcie stwierdziła, że zmiany w systemie emerytalnym
i finansach publicznych Polski są neutralne dla jej ratingu, ponieważ zmniejszenie długu publicznego
„kompensowane” jest przez wzrost długoterminowych zobowiązań emerytalnych państwa. Lutowy ko-
munikat Fitch stwierdził, że „w kierunku obniżenia ratingu zadziałałoby poluzowanie fiskalne albo prze-
dłużające się spowolnienie gospodarcze. Spowolnienie nie jest jednak naszym scenariuszem bazowym”.

Zagrożenia dla wzrostu
ECHA POLSKIE

W ostatnich 
tygodniach 
zagraniczni 
obserwatorzy 
procesów 
gospodarczych 
i finansowych 
w Europie 
koncentrują się na
możliwych 
skutkach napięcia
politycznego 
między Rosją 
a Unią Europejską 
i USA w związku 
z Ukrainą.
Dominują pytania 
o skutki sankcji 
antyrosyjskich (jeśli
będą urealnione) 
i odwetu Moskwy.
Do końca marca
odpowiedzi jednak
praktycznie nie
było poza ogólnym
stwierdzeniem, 
że na pewno Polska
je odczuje
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Komunikat ten odkreślił, że polityka fi-
nansowa Polski będzie nadal koncentrować
się na konsolidacji fiskalnej i redukcji za-
dłużenia. Neutralne stanowisko zagranicz-
nych analityków wobec zmian OFE nie jest
jednak powszechne. Dziennik „Financial Ti-
mes” w końcu stycznia pisał, że Polska na tle
borykających się z kłopotami rynków wscho-
dzących jest jak bohater: ma solidną go-
spodarkę i dobrze rozwinięte rynki kapita-
łowe, zdolne konkurować z tureckimi czy ro-
syjskimi. Ale ta reputacja może paść w gru-
zach przez OFE. Według „FT” nawet w naj-
lepszym przypadku korzyści krótkotermi-
nowe mogą zostać przewyższone przez
koszty, jak długotrwały negatywny efekt wi-
zerunkowy dla Polski i gorsza efektywność
naszych rynków finansowych. To z kolei
może źle wpłynąć na wzrost gospodarczy
i tworzenie miejsc pracy w pokryzysowej erze.
Dziennik zwraca też uwagę na ryzyka dla
przyszłych emerytów. Przyznaje jednak, że
w wielu krajach europejskich funkcjonuje taki
system, do jakiego prowadzi wprowadzana
u nas reforma.

Potrzebne reformy
Szerzej naszą gospodarką zajęła się Or-

ganizacja Współpracy Gospodarczej i Roz-
woju – OECD (obejmująca 34 państwa
wysoko rozwinięte, w tym od 1996 roku
Polskę). Jej marcowy raport zwraca uwagę na
imponujące wyniki gospodarcze Polski
w ostatniej dekadzie. Eksperci przedstawia-
ją takie pozytywne zjawiska, jak silny i dobrze
dokapitalizowany sektor bankowy, malejący
deficyt w obrotach z zagranicą, wysoka dy-
namika eksportu, niski poziom zadłużenia go-
spodarstw domowych i przedsiębiorstw. Do
negatywnych zjawisk raport OECD zalicza
wysokie bezrobocie, niskie wskaźniki aktyw-
ności zawodowej, wzrost rentowności obli-
gacji skarbowych (czyli oprocentowania na-
szego zadłużenia), znaczące uzależnienie
polskiej gospodarki od zagranicznych źródeł
finansowania. Budzi również niepokój naj-
wyższy wśród krajów OECD udział sektora
państwowego w gospodarce i znacznie słab-
sza niż w innych krajach konkurencja w wie-
lu segmentach rynku. Dlatego eksperci OECD
zalecają: zwiększenie aktywności zawodowej
kobiet przez rozwój sieci placówek opieki nad
dziećmi, jednocześnie raport krytycznie oce-
nia długie urlopy macierzyńskie i wycho-
wawcze; obniżanie kosztów wejścia na rynek
(i wyjścia z niego) nowych firm; przyspieszenie
prywatyzacji i znaczne zmniejszenie zaan-
gażowania skarbu państwa w konkurencyj-
nych sektorach gospodarki; zmianę zasad za-
mówień publicznych, tak by kryterium wyboru
nie była najniższa cena; wzmocnienie pozy-
cji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsu-
mentów przez wprowadzenie kadencyjności
prezesa bez możliwości odwołania; przy-
spieszenie konsolidacji finansów publicz-
nych.

Co przyciąga, co odstrasza
Utrzymuje się opinia o atrakcyjności

Polski dla inwestorów. W rankingu firmy
Suchman & Wakefield, na 30 państw z naj-
większą produkcją przemysłową Polska pod
względem atrakcyjności dla inwestorów zna-
lazła się na 13. miejscu. W porównaniu z ubie-
głym rokiem przesunęliśmy się o trzy pozy-
cje w górę. W Europie przed nami znalazły się
tylko Rosja (badanie było jednak robione przed
kryzysem, jaki Moskwa wywołała w związku
z Ukrainą) oraz Turcja i Szwajcaria.

Jakby ilustracją wyniku tego rankingu sta-
ła się decyzja koncernu Volkswagena o loka-
lizacji nowej fabryki we Wrześni. Jeszcze przed
ogłoszeniem tej decyzji „Frankfurter Allge-
meine Zeitung” informowała, że VW od po-
nad roku szukał lokalizacji dla produkcji fur-
gonetki Crafter. Rozpatrywano zakład VW
w Hanowerze, głównie jednak różne miejsca
w Europie Wschodniej i w Turcji. „To, że w ry-
walizacji tej przebiła się Polska, nie jest za-
skoczeniem” – podkreśla „FAZ”, przypomi-
nając, że fabryka Volkswagena w Poznaniu
produkuje już samochody dostawcze Caddy
i transportery T5. Tam jednak już nie moż-
na rozszerzyć produkcji i dlatego musi po-
wstać nowa fabryka.

Stwierdzając, że „Polska stała się w ostat-
nich latach interesująca dla zagranicznego ka-
pitału”, „FAZ” przytoczyła sondaż w nie-
mieckich zagranicznych Izbach Przemysło-
wo-Handlowych. Ukazał on, że w 2013 roku
w Europie Środkowej i Wschodniej Polska po
raz pierwszy stała się najbardziej atrakcyjna
dla zagranicznych inwestorów, wyprzedzając
Czechy, Estonię i Słowację. „FAZ” zwróciła
też uwagę, że inwestorów długo odstraszała
zła infrastruktura komunikacyjna, ale rady-
kalnie zmieniło się to po piłkarskich mi-
strzostwach Europy w 2012 roku. Dziś od-
strasza jeszcze polski system podatkowy,
prawny i bariery biurokratyczne.

Pozytywnie o możliwościach, jakie Pol-
ska oferuje biznesowi, pisała również ame-
rykańska agencja Bloomberg. Jej raport
stwierdził, że dzięki poszerzeniu rynku kon-
sumentów i poprawie infrastruktury Polska to
najlepszy kraj dla biznesu w Europie Wschod-
niej i Środkowej Azji. Bloomberg w swoim
rankingu na 2014 rok umieścił nas na czele
listy 21 państw europejskich, co oznacza ze-
pchnięcie z tego miejsca Czech i Węgier.
W skali światowej, wśród 214 badanych kra-
jów, umieścił Polskę na 26. pozycji.

Szczególną reklamę Polsce zrobił brytyjski
„Guardian”, który zalecił nasz kraj firmom
z Anglii jako doskonały kraj dla inwestycji.
Dziennik podkreśla, że rośnie bogactwo Po-
laków. Zdaniem Brytyjczyków można więc za-
robić sprzedając nam więcej.

Centra finansowe nie ograniczają się do
słów. International Finance Corporation
(IFC), będąca częścią grupy Banku Świato-
wego, aktywnie działała u nas w latach
1993–2003, zanim napłynął kapitał unijny, za-

silając firmy 600 mln dol. Teraz IFC, która
wspiera finansowo prywatne przedsiębiorstwa
na rynkach wschodzących, ma dla nich nową
ofertę. Jest to współfinansowanie w Polsce ra-
czej dużych projektów o wartości powyżej
25 mln dol. Chodzi o przedsięwzięcia infra-
strukturalne, w tym związane z rozwojem in-
frastruktury municypalnej, oraz w sektorach
edukacji, kształcenia prywatnego, ochrony
zdrowia, przetwórstwa rolniczego, energety-
ki (w tym odnawialnej).

Nie wszystko dla inwestorów wygląda jed-
nak tak różowo. Według ostatniego global-
nego indeksu „Economic Freedom 2014”
przygotowanego przez The Heritage Foun-
dation i „Wall Street Journal” w indeksie
wolności gospodarczej Polska awansowała
o 7 miejsc – na 50. pozycję. Oznacza to, że
mamy w tym zakresie jeszcze wiele słabości
i dlatego autorzy indeksu uznają, że Polska
nadal jest „umiarkowanie wolnym” gospo-
darczo krajem.

Bezrobocie i zadłużenie
Ważne dla Polski konkluzje zawarł ogło-

szony w lutym raport MFW pt. „Wzrost go-
spodarczy i zatrudnienie: wspieranie euro-
pejskiego ożywienia”. Stwierdza on, że Eu-
ropa wychodzi z kryzysu, ale wciąż zbyt po-
woli, a przed krajami europejskimi stoją po-
ważne wyzwania związane z wysokim bez-
robociem i rekordowym zadłużeniem. – Wi-
dzimy wprawdzie w Europie kiełkujące oży-
wienie gospodarcze, ale trudno mówić o rze-
czywistym ożywieniu, w sytuacji, gdy tak wie-
le ludzi pozostaje bez pracy – mówił pre-
zentując raport w Warszawie starszy eko-
nomista MFW Martin Schindler, współau-
tor tego opracowania. Jego kolega, Antonio
Spilimbergo, dodał: – Wszystkie kraje UE za-
płaciły za kryzys znaczącym wzrostem bez-
robocia. Walka z tym zjawiskiem nie jest ła-
twa. Nie dajemy gotowych recept – pod-
kreślił, namawiając jednak, aby analizo-
wać dotychczasowe doświadczenie różnych
krajów. Jego zdaniem stosunkowo dobrze
poradzili sobie Niemcy. – Ten przykład po-
kazuje jednak, że tylko kompleksowe, szero-
kie reformy mogą zadziałać, a i w tym
przypadku na efekty trzeba trochę poczekać
– dodał.

Martin Schindler uznał, że drugim ob-
ciążeniem dla unijnych gospodarek jest wy-
soki poziom zadłużenia. Jego zdaniem obec-
na sytuacja jest o tyle wyjątkowa, że z tym zja-
wiskiem muszą się zmagać wszystkie sekto-
ry: publiczny, prywatny i gospodarstw do-
mowych. – Z naszych badań wynika, że
najbardziej negatywny wpływ na wzrost ma
zadłużenie sektora prywatnego, dlatego to zja-
wisko trzeba jak najszybciej zredukować.
Zadłużenie publiczne należy również obniżać,
ale można to robić stopniowo – twierdził
Schindler, dodając, że niski poziom inflacji
w strefie euro nie pomaga w obniżaniu za-
dłużenia. �



Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej
Przedsiębiorcy coraz optymistyczniej

oceniają swoją sytuację. Widzą ożywienie go-
spodarcze i spodziewają się dalszej poprawy
koniunktury w kraju – tak pokazuje Indeks
Optymizmu Przedsiębiorców (IOP), który
powstaje na podstawie ankiet przeprowa-
dzonych wśród członków Pracodawców RP.
Inauguracja Indeksu odbyła się 27 marca
w siedzibie organizacji.

– Dlaczego zdecydowaliśmy się skon-
struować nasz Indeks, skoro różnego rodzaju
wskaźników koniunktury jest w polskiej prze-
strzeni gospodarczej sporo? Zrobiliśmy to
z trzech powodów – powiedział podczas in-
auguracji Andrzej Malinowski, prezydent Pra-
codawców RP. – Po pierwsze, nasz wskaźnik
jest rzetelnie zbudowany i oparty na solidnych
podstawach metodologicznych. Po drugie,
naszej organizacji bardzo potrzebne jest
tego typu narzędzie. Dzięki niemu bowiem
będziemy mogli lepiej i w bardziej obiektywny
sposób poznawać kondycję firm członkow-
skich, a także z pewnym wyprzedzeniem do-
wiadywać się o faktycznych zagrożeniach,
stojących przed polskim biznesem. I po
trzecie: dzięki naszemu wskaźnikowi bę-

dziemy mieli w ręku oręż do walki z decy-
dentami, niejednokrotnie układającymi go-
spodarcze scenariusze dla naszego pań-
stwa według własnego widzimisię – dodał.

– Polski rynek jest już na tyle dojrzały
i duży, że potrzebuje wskaźnika obrazujące-
go nastroje tych, którzy zarządzają przed-
siębiorstwami, tworzą miejsca pracy oraz
dbają o rozwój gospodarczy kraju – powie-
działa Iwona Sroka, przewodnicząca Plat-
formy Finansowej i jednocześnie wicepre-
zydent organizacji. – Polskie media często pu-
blikowały wyniki podobnych wskaźników
z zagranicy. Doszliśmy do wniosku, że potrzeba
nam barometru polskiej koniunktury, którego
twórcami będą bezpośrednio działające na na-
szym rynku firmy. Dlatego do udziału w ba-
daniu zaprosiliśmy przedsiębiorców, będących
członkami naszej organizacji.

Cykliczne badanie, w którym członkowie
Pracodawców RP (około 10 tys. firm, za-
trudniających około 5 mln osób) oceniają
obecny klimat do prowadzenia interesów oraz
prognozują koniunkturę dla biznesu w per-
spektywie najbliższych 6 miesięcy, zainicjo-
wała Platforma Finansowa Pracodawców
Rzeczypospolitej Polskiej, wzorując się na nie-

mieckim wskaźniku koniunktury gospodar-
czej IFO. Wyniki badania prezentowane są
właśnie w postaci Indeksu Optymizmu
Przedsiębiorców. Gdy przyjmuje on wartość
poniżej 100 pkt, oznacza to pogarszanie się
sytuacji biznesowej, a gdy przekracza 100 pkt
– wówczas sygnalizuje poprawę (równe 100
pkt pokazuje brak zmian).

W marcu 2014 roku indeks przyjął war-
tości: 104,2 pkt w zakresie oceny bieżącej sy-
tuacji biznesowej oraz 131 pkt w przypadku
perspektywy półrocznej. Oznacza to, że
przedsiębiorcy spodziewają się zwiększenia
zamówień, sygnalizują zatrudnianie nowych
osób i wskazują na zwiększenie konsumpcji
oraz skali inwestycji.

Konfederacja Lewiatan
– Ważne, że nastroje gospodarcze po-

prawiają się nie tylko w Niemczech, ale
również w Hiszpanii czy we Włoszech – po-
wiedziała dr Małgorzata Starczewska-Krzysz-
toszek, główna ekonomistka Konfederacji Le-
wiatan.

W marcu nastąpiła wyraźna poprawa za-
ufania konsumentów. Coraz bardziej pozy-
tywnie oceniają oni przyszłą sytuację go-
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Padają czasami 
zarzuty, że polskie

firmy mają na kontach
setki miliardów złotych, ale

nie chcą inwestować. A co mają
robić, gdy sytuacja jest niepewna? Nie

można skakać na głowę do pustego basenu.
W przeciwieństwie do przedsiębiorstw 

państwowych, obracają własnymi pieniędzmi i nie
mogą ich rzucać na szalę, gdy chwieje się ona raz w jedną, raz 

w drugą stronę. Widać jednak, że przedsiębiorcy są stęsknieni dobrych 
wiadomości i szybko na nie reagują. Szkoda tylko, że akurat w momencie, 

gdy powiał wiatr optymizmu, doszło do zawirowań za polską 
wschodnią granicą, które zapał do inwestowania mogą ostudzić

Nie skaczą 
do pustego 

basenu



spodarczą i na rynku pracy, a także swoje
zdolności do oszczędzania. To pokazuje, że
potencjał spożycia indywidualnego, tak
w strefie euro, jak i w całej UE, rośnie i może
neutralizować negatywne trendy, dotyczące
zamówień eksportowych, na które zwraca
uwagę przemysł.

Marcowy wskaźnik koniunktury w UE
i krajach strefy euro sygnalizuje, że możliwe
jest ograniczenie zamówień polskich eks-
porterów, ale przede wszystkim tych, którzy
dostarczają komponenty do produkcji, a nie
dobra konsumpcyjne. W tym kontekście
ważny będzie następny wskaźnik PMI dla
Polski, ponieważ dla poszczególnych krajów
UE, wskazuje on na ciągle dobrą koniunk-
turę, ale jednak nieco słabszą niż w po-
przednich miesiącach.

Business Centre Club
Od 1 stycznia 2014 roku obowiązuje

w Polsce nowa stawka opłaty interchange
(pobieranej od sprzedawców akceptujących
karty płatnicze) w maksymalnej wysokości
0,5 proc. wartości transakcji, co stanowi po-
nad 70-proc. obniżkę w stosunku do średniej
stawki wyjściowej z 2012 roku (1,6 proc. war-
tości transakcji). Osiągnięcie tego poziomu
jest ogromnym sukcesem środowiska przed-
siębiorców, skupionych wokół Fundacji Roz-
woju Obrotu Bezgotówkowego oraz Business
Centre Club. To dzięki ich zaangażowaniu,
jak również dzięki zrozumieniu wagi pro-
blemu przez regulatora ustawowego, Polska
znalazła się w gronie nielicznych krajów na
świecie, którym udało się przełamać
(duo)monopol organizacji płatniczych.

Korzystne dla rozwoju rynku płatności
bezgotówkowych zmiany zaburzane są
w chwili obecnej przez rozbieżności inter-
pretacyjne wokół wysokości stawki inter-
change w okresie przejściowym – od 1 stycz-
nia do 30 czerwca bieżącego roku. Inter-
pretacja FROB (i BCC) jest w tym zakresie
zbieżna z interpretacją Ministerstwa Finan-

sów oraz ustawodawcy i stwierdza jedno-
znacznie, że dla stosunków prawnych za-
wartych po 1 stycznia bieżącego roku obo-
wiązuje nowa, obniżona stawka 0,5 proc. war-
tości transakcji. Jednocześnie organizacje
płatnicze oraz Związek Banków Polskich, po-
siłkując się retoryką rzekomego równego trak-
towania polskich przedsiębiorców, forsują
opinię przeciwną, zmierzającą do jak naj-
dłuższego korzystania z atrakcyjnych jedynie
dla siebie stawek w okresie przejściowym. Te
rozbieżności powodują, że polscy przedsię-
biorcy w dalszym ciągu ponoszą nieuza-
sadnione, tym razem prawnie, koszty.

Obecnie trwają również zaawansowane
prace na szczeblu paneuropejskim, zmie-
rzające do wypracowania zunifikowanej dla
wszystkich państw członkowskich stawki. Ko-
misja Spraw Ekonomicznych i Monetarnych
(Economic and Monetary Affairs Commit-
tee) Parlamentu Europejskiego głosowała nad
rozporządzeniem w sprawie opłat inter-
change w ramach pakietu usprawniającego
obrót bezgotówkowy. Komisja poparła pro-
pozycję wprowadzenia limitu stawki mak-
symalnych opłat na poziomie 0,2 proc. dla
kart debetowych oraz 0,3 proc. dla kart kre-
dytowych.

Niepokoi fakt, iż mniej niż 50 proc. pol-
skich przedsiębiorców słyszało o wejściu
w życie ustawy obniżającej stawkę inter-
change, a zdecydowana większość z nich
(81 proc.) nie odczuła zmiany wysokości
opłat związanych z akceptacją kart płatni-
czych po wymuszonej samoregulacji. Zmia-
nę odczuli jedynie ci przedsiębiorcy, którzy
na podstawie zapisów swoich umów z agen-
tami rozliczają się na podstawie formuły „in-
terchange plus plus”. Przedsiębiorcy, którzy
rozliczają się na podstawie stawki stałej (ry-
czałtowej procentowej lub procentowo-kwo-
towej) muszą podpisać stosowny aneks,
aby odczuć skutki niższych opłat.

Ogromną rolę mają zatem do odegra-
nia agenci rozliczeniowi i to na nich i wpro-

wadzanych przez nich korektach stawek
spocznie ciężar w zakresie przekładania
obniżki na faktyczne korzyści dla przedsię-
biorców. Kluczowe jest, aby dynamika tych
zmian była szybsza. Taki wniosek płynie
z ogólnopolskiego badania, przeprowa-
dzonego na zlecenie Fundacji Rozwoju Ob-
rotu Bezgotówkowego przez instytut ba-
dawczy IPSOS jesienią ubiegłego roku. Ba-
danie wykazało, że większość przedsiębior-
ców (82 proc.) jest zdania, iż obniżenie staw-
ki uczyni ich bardziej atrakcyjnymi dla kon-
sumentów.

Agenci rozliczeniowi powinni zatem pa-
miętać, że na rynku funkcjonuje wiele pod-
miotów oferujących usługi rozliczeniowe
i przy tak dużej konkurencji popyt na ich usłu-
gi będzie zależał od elastycznego podejścia
do wysokości stawki. Zachętę powinien w tym
wypadku stanowić fakt, że polscy przedsię-
biorcy należą do obdarzających współpra-
cujących ze sobą agentów rozliczeniowych
wyjątkową dozą zaufania; większość z nich
nie zmieniała agentów od momentu, gdy roz-
poczęła akceptowanie płatności kartowych
w swojej firmie.

Obniżka opłaty interchange powinna
zwiększyć dynamikę rozwoju sieci akcepta-
cji w Polsce. W tej chwili poziom akceptacji
kart płatniczych wśród polskich przedsię-
biorców jest dramatycznie niski i wynosi
17 proc. – jedynie w co piątym punkcie han-
dlowo-usługowym można dokonać płatno-
ści kartą. Dla tych przedstawicieli sektora
MSP, którzy honorują jedynie gotówkę, jed-
nym z najważniejszych kryteriów zachęca-
jących do akceptacji kart płatniczych jest ni-
welacja dysproporcji pomiędzy kosztami
przyjmowania płatności kartami, a kosztami
przyjmowania gotówki. Obecnie ta dyspro-
porcja jest przytłaczająca i wynosi dla przed-
siębiorców z sektora MSP kilkakrotność
(gotówka – 0,1 proc., karty – 1,6 proc.).

CZR
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Podstawy prawne
Postępowanie odwoławcze od decyzji WZ prowadzone jest przed

właściwym terytorialnie samorządowym kolegium odwoławczym na
podstawie art. 127–140 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks po-
stępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz.
267). Organ odwoławczy bada możliwość ustalenia warunków za-
budowy zgodnych z wnioskiem inwestora przede wszystkim przez pry-
zmat art. 61 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r. poz.
647 z późn. zm.) oraz aktu wykonawczego do powyższej ustawy: Roz-
porządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w spra-
wie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i za-
gospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego (Dz.U. z 2003 r. Nr 164, poz. 1588).

Alternatywa dla odwołania
Inwestor niezadowolony z rozstrzygnięcia może w pewnych przy-

padkach nie wszczynać postępowania odwoławczego, a ograniczyć
się do wniesienia na podstawie art. 111 § 1 KPA wniosku o uzupeł-
nienie treści decyzji WZ. Wystąpienie z takim wnioskiem nie unie-
możliwia późniejszego wniesienia odwołania, bowiem termin na wnie-
sienie odwołania liczony jest dopiero od dnia odebrania postanowienia
rozstrzygającego wniosek o uzupełnienie treści decyzji. Powyższy wnio-
sek można zastosować jednak wyłącznie w przypadku, gdy organ usta-
lający warunki zabudowy nie objął rozstrzygnięciem wszystkich kwe-
stii podlegających ustaleniu w decyzji WZ, np. pominął ustalenie któ-
regoś z obowiązkowych parametrów nowej zabudowy. 

Odwołanie
Postępowanie odwoławcze prowadzone jest na skutek wniesie-

nia odwołania przez uprawniony podmiot. Obowiązujące przepisy
nie przewidują żadnych szczególnych wymogów co do formy czy tre-
ści odwołania. Z jego treści powinno wynikać jedynie niezadowo-
lenie strony z zapadłego rozstrzygnięcia. Zgodnie z wyrokiem Na-
czelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10 stycznia 2012 r. (sygn.
II GSK 427/09) organ odwoławczy powinien samodzielnie ocenić,
czy niezadowolenie strony wynika z kierunku rozstrzygnięcia czy
z braku kompletności rozstrzygnięcia, a w tym drugim przypadku
uznać pismo za wniosek o uzupełnienie treści decyzji i przekazać akta
sprawy do organu pierwszej instancji celem wydania przez ten or-
gan postanowienia o uzupełnieniu lub odmowie uzupełnienia de-
cyzji WZ.

Wniesienie odwołania przez inwestora wynika z uzyskania nie-
zadowalającego rozstrzygnięcia dotyczącego warunków zabudowy,
tj. wydania decyzji o odmowie ustalenia warunków zabudowy lub de-

cyzji ustalającej warunki zabudowy niezgodne z wnioskiem inwestora.
W tym drugim przypadku warto pamiętać, że organ związany jest wnio-
skiem inwestora przede wszystkim w zakresie przeznaczenia po-
szczególnych budynków, natomiast gabaryty budynków mogą zostać
ustalone w nieco inny sposób, na co zwrócił uwagę m.in. Naczelny
Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 5 kwietnia 2007 r. (sygn. II OSK
602/06). Dlatego jeżeli w decyzji WZ poszczególne parametry ar-
chitektoniczne (np. wysokość, szerokość projektowanego obiektu) zo-
stałyby ustalone w sposób nieodbiegający istotnie od wniosku in-
westycyjnego, to inwestor powinien przede wszystkim spróbować za-
kwestionować analizę urbanistyczno-architektoniczną będącą pod-
stawą ustalenia poszczególnych parametrów w decyzji WZ.

Decyzja organu odwoławczego
Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego samorządowe

kolegium odwoławcze wydaje decyzję kończącą postępowanie od-
woławcze. Co do zasady decyzja ta powinna rozstrzygnąć losy de-
cyzji WZ, lecz może się zdarzyć, że kolegium wyda decyzję kończą-
cą postępowanie, ale nie rozstrzygającą sprawę merytorycznie, tj. de-
cyzję o umorzeniu postępowania. Wojewódzki Sąd Administracyj-
ny w Poznaniu w wyroku z dnia 13 września 2011 r. (sygn. II SA/Po
407/11) wskazał, że decyzję o umorzeniu postępowania odwoławczego
w sprawie warunków zabudowy wydaje się m.in. w sytuacji, kiedy
w międzyczasie doszło do uchwalenia i wejścia w życie miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego swoim za-
sięgiem teren projektowanej inwestycji.

Najczęściej wydawanymi w wyniku rozpatrzenia odwołania są na-
tomiast decyzje o utrzymaniu w mocy decyzji organu pierwszej in-
stancji lub o uchyleniu tej decyzji. W tym drugim przypadku organ
odwoławczy orzeka zwykle również przekazanie sprawy do organu
pierwszej instancji celem jej ponownego rozpoznania. Obecnie
w orzecznictwie podkreśla się jednak, że samorządowe kolegium od-
woławcze może również w takim przypadku wydać decyzję meryto-
ryczną, tj. ustalającą warunki zabudowy, jeżeli zgromadzony w spra-
wie materiał dowodowy pozwala na ustalenie poszczególnych pa-
rametrów nowej zabudowy. W świetle wyroku Naczelnego Sądu Ad-
ministracyjnego z dnia 8 listopada 2011 r. (sygn. II OSK 1564/10)
nie można natomiast ustalić warunków zabudowy w postępowaniu
odwoławczym, jeżeli wcześniej organ pierwszej instancji odmówił ich
ustalenia. W takim przypadku, jeżeli organ odwoławczy dojdzie do
przekonania, że istnieją podstawy do ustalenia warunków zabudo-
wy, może jedynie uchylić odmowną dla inwestora decyzję w całości
i przekazać sprawę do ponownego rozpoznania przez organ pierw-
szej instancji.

Kazimierz Pawlik

Odwołanie inwestora od decyzji WZ
Od decyzji wydawanych w sprawie

ustalenia warunków zabudowy 
w pewnych przypadkach odwołania
wnoszą również sami inwestorzy, na
których wniosek postępowanie WZ

było prowadzone. Praktyka pokazuje,
że inwestor ma szanse na uzyskanie 
korzystniejszej dla siebie decyzji WZ

właśnie w postępowaniu odwoławczym



Hotel Miramar Sopot
ul. Zamkowa Góra 25, 81-713 Sopot

rezerwacja 58 550 00 11, miramar@hotelmiramar.pl
www.hotelmiramar.pl

Hotel położony jest 1,5 km od centrum Sopotu, 250 m od
plaży, zaledwie 20 km od lotniska im. Lecha Wałęsy
(GDN), 16 km od Starego Miasta w Gdańsku i 7 km od
centrum Gdyni.
Posiadamy 78 pokoi z bezpłatnym internetem. Hotel przy-
stosowany jest do obsługi osób niepełnosprawnych.
Hotel Miramar to idealne miejsce do wypoczynku, organi-
zacji konferencji, szkoleń lub uroczystości rodzinnych.

Do dyspozycji Gości:
• restauracja
• kawiarnia
• centrum odnowy biologicznej z szerokim wachlarzem zabiegów 

w Sanatorium Kamienny Potok (w obiekcie)
• pokój zabaw dla dzieci
• sala konferencyjna
• parking bezpłatny 
• sauna
• przechowalnia bagażu

Sanatorium Uzdrowiskowe 
Kamienny Potok

Rezerwacje 58 550 01 52, 
rezerwacja@sanatoriumkamiennypotok.pl
www.sanatoriumkamiennypotok.pl

Zapraszamy na turnusy rehabilitacyjne do Sopotu. Od-
dajemy do Państwa dyspozycji komfortowe pokoje
z pełnym węzłem sanitarnym oraz bezprzewodowym
Internetem.

Podczas pobytu na turnusie oferujemy:
• 2 zabiegi dziennie wykonywane w dni powszednie
• 2 gimnastyki w Aquapark Sopot 
• Pełne wyżywienie – 3 posiłki dziennie
• Wieczorki taneczne
• Spacer po Sopocie
• Zajęcia fitness
• Wycieczki fakultatywne w atrakcyjnych cenach

Baza zabiegowa jest niezwykle rozwinięta i obejmuje m.in.:
• elektrostymulację
• ultradźwięki
• masaż ręczny
• saunę na podczerwień
• saunę suchą
• łaźnię parową
• hydromasaż
• fototerapię
• okłady borowinowe
• kąpiele borowinowe, ozonowe, perełkowe
• fonoforezę
• rehabilitację stanowiskową
• krioterapię
• terapię polem magnetycznym
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GOSPODARKA

Czesław Rychlewski

Za naszą wschodnią granicą wy-
buchł konflikt rosyjsko-ukraiński,
a jego skutków nie możemy prze-
widzieć. Potwierdziło się więc to, co

powtarzał często nieżyjący już red. Tadeusz
Mosz z Radia TokFM, że ekonomiści mają
taki wpływ na gospodarkę, jak meteorolodzy
na pogodę. Jeżeli nie dojdzie do eskalacji kon-
fliktu na Ukrainie, możemy patrzeć w przy-
szłość ze spokojem. Jednak jego nasilenie od-
bije się na sytuacji gospodarczej Polski do-
tkliwie.

Wskaźniki i opinie
Jak poinformował Główny Urząd Sta-

tystyczny, produkcja przemysłowa pod koniec
zimy wzrosła w Polsce w 29 działach go-
spodarki na 34 klasyfikowane. Spadek od-
notowano tylko w działach związanych z pro-
dukcją paliw i energii. Można to tłumaczyć
łagodniejszą niż zwykle aurą. Skorzystało na
tym budownictwo, które poprawiło kiepskie
od lat wskaźniki. Napawa to optymizmem, je-
śli chodzi o perspektywy dla wzrostu inwe-
stycji.

Z punktu widzenia Rady Polityki Pie-
niężnej dane te nie dają powodów do niepo-
koju o poziom inflacji. Z jednej strony mamy
do czynienia ze wzrostem aktywności przed-
siębiorstw, ale presja na wzrost cen nie wy-

stępuje. RPP podtrzymuje swoje stanowisko,
że w 2014 roku stopy procentowe pozosta-
ną bez zmian, a początek cyklu ich podwy-
żek może nastąpić dopiero w 2015 roku, gdy
gospodarka znacznie się ożywi, spadnie bez-
robocie i wzrosną płace. Wówczas trzeba bę-
dzie powstrzymać podwyżkę cen.

Według badań Narodowego Banku
Polskiego ekonomiści oczekują, że wzrost
PKB przyspieszy w 2014 roku do 2,8 proc.,
a w 2015 roku do 3,4 proc. „Przyspieszaniu
sprzyjać będzie przewidywana stopniowa
poprawa koniunktury w strefie euro. Rosną-
cej dynamice PKB w gospodarce krajowej to-
warzyszyć będzie spadek stopy bezrobocia
oraz wzrost dynamiki wynagrodzeń” – na-
pisano w komunikacie.

Podobnego zdania jest Międzynarodo-
wy Fundusz Walutowy. Jego analitycy twier-
dzą, że wzrost gospodarczy w Polsce będzie
się stopniowo poprawiał dzięki wyższemu po-
pytowi krajowemu i lepszej sytuacji w klu-
czowych krajach strefy euro.

Polska awansowała w rankingu najlep-
szych lokalizacji pod działalność produkcyj-
ną i należy do faworytów dla inwestorów szu-
kających lokalizacji w Europie – wynika z naj-
nowszego badania firmy Suchman & Wake-
field. To o trzy miejsca wyżej w porównaniu
z ubiegłorocznym zestawieniem. Za nami zna-
lazły się m.in. Szwecja, Austria, Wielka Bry-
tania, Japonia czy Francja.

Zagrożenie nie minęło
– Końca kryzysu można byłoby wypa-

trywać, gdyby Chiny z szybszym rozwojem niż
obecnie dołączyły do USA, a Europa ruszy-
ła z miejsca. Wtedy będzie dobrze – powie-
dział Piotr Kuczyński, główny analityk Domu
Inwestycyjnego Xelion, dla magazynu „For-
bes”.

Pytany, czy najgorsze za nami, odpo-
wiada: – Być może tak, pod warunkiem że
w przyszłym roku nic nas nie zaskoczy. Oba-
wiam się jednak, że ten i przyszły rok to bę-
dzie tylko przerwa w kryzysie. Instytucje fi-
nansowe, które były zbyt duże, by upaść, sta-
ły się jeszcze większe. Zadłużenie krajów się
nie zmieniło. Nie widzę powodów, by mówić,
że całe zagrożenie minęło.

Jego zdaniem, o końcu kryzysu będzie
można mówić, gdy banki centralne zakończą
fazę ultrałagodnej polityki, stopy procento-
we wzrosną powyżej inflacji, a główne go-
spodarki świata mimo odstawienia kro-
plówki nadal będą się rozwijały. Na razie jest
lepiej, ale bez rewelacji.

W 2013 roku w strefie euro widać było tyl-
ko sygnały delikatnego ożywienia. Rynki
oczekują, że stopy w ECB jeszcze spadną. Ta-
kich oczekiwań by nie było, gdyby motor go-
spodarki europejskiej rzeczywiście zasko-
czył. Owszem, w USA jest lepiej, ożywienie
jest widoczne, miejsc pracy przybywa. Ale oby-
śmy nie zobaczyli na horyzoncie kolejnego

Czy nadlecą

Jeszcze pod koniec ubiegłego roku 
prognozy dotyczące polskiej gospodarki 

były z tygodnia na tydzień bardziej 
optymistyczne. Nieomal wszystkie agencje 

ratingowe i instytucje finansowe podwyższały
wskaźnik tempa wzrostu naszego produktu

krajowego brutto, aż doszły do ponad 3 proc.
Raptem jednak optymizm znacznie osłabł.

Zdarzyło się bowiem coś, czego 
ekonomiści nie przewidzieli

czarne łabędzie?
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„POLISA-ŻYCIE” TU SA Vienna Insurance Group to marka
o długoletniej tradycji. Działa na rynku od 1995 roku. Spółka za-
notowała dynamiczny wzrost przypisu składki, co zapewniło firmie
silną pozycję na polskim rynku ubezpieczeniowym.

Oferta Towarzystwa odpowiada europejskim standardom. Zo-
stała przygotowana na podstawie długoletniego doświadczenia i bie-
żącego monitorowania rynku. Dzięki temu może być w każdym mo-
mencie dopasowana do potrzeb i możliwości finansowych klientów
oraz zmieniającej się sytuacji ekonomicznej. – Towarzystwo bazuje
na tradycyjnych polisach ochronnych. Specjalizuje się w ofertach dla
zakładów pracy, posiada produkty z ubezpieczeniowym funduszem
kapitałowym i wiele nowatorskich programów ubezpieczeniowych.
Nasz nowy pakiet VIP Otwarte Ubezpieczenie na Życie, który skie-
rowany jest do właścicieli firm, kadry zarządzającej oraz kluczowych
pracowników, otrzymał od „Magazynu VIP” statuetkę dla wyróż-
niającego się produktu na polskim rynku ubezpieczeniowym – mówi
prezes zarządu Wiesław Szermach.

Misją firmy jest zapewnienie klientom poczucia bezpieczeństwa
i ochrony finansowej poprzez oferowanie nowoczesnych i unikato-
wych pakietów ubezpieczeniowych z bardzo szerokim zakresem ochro-
ny dla ubezpieczonych i ich rodzin. „POLISA-ŻYCIE” TU SA
Vienna Insurance Group zbudowała silną ogólnopolską sieć
sprzedaży, która w profesjonalny i kompleksowy sposób za-
pewnia obsługę klientów. Posiada 16 regionalnych biur han-
dlowych, 35 przedstawicielstw i 2000 profesjonalnych agen-
tów.

Nowoczesna konstrukcja produktów oraz indywi-
dualne podejście do potrzeb klienta zostały docenione
przyznaniem licznych nagród i wyróżnień m.in.:
Perła Duża Polskiej Gospodarki, Brązowy Medal
Akademii Polskiego Sukcesu, Order Finansowy,
a także tytułu „Najlepszy Partner w Biznesie”
w kategorii wsparcie przedsiębiorców. Po-
nadto firma uzyskała nominację Fundacji
Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz
Polska” w kategorii usługi finansowe.

www.polisa-zycie.pl

Z myślą o nowych 
perspektywach
życia
„POLISA-ŻYCIE”
Towarzystwo
Ubezpieczeń
Spółka Akcyjna
Vienna Insurance Group 
należy do austriackiego koncernu
Vienna Insurance Group 
– wiodącego ubezpieczyciela 
w Europie Środkowo-Wschodniej
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Wiesław Szermach,
prezes zarządu

„POLISA-ŻYCIE” TU SA
Vienna Insurance Group

czarnego łabędzia. Takim łabędziem miały być Chiny, ale tam
od lat dopatrujemy się krachu, który nie nadchodzi. III Plenum
Komunistycznej Partii Chin przyjęło program reform, który rze-
czywiście może ożywić gospodarkę.

Polskę mogą wspierać w przyszłym roku cztery czynniki. Po
pierwsze, ożywienie zewnętrzne. Po drugie, w połowie roku pie-
niądze unijne powinny zacząć już wspierać gospodarkę. Po trze-
cie, zaczną działać Polskie Inwestycje Rozwojowe. Sytuacja bu-
dżetu też powinna być lepsza, więc będzie więcej pieniędzy na
inwestycje. Nasza gospodarka może się rozwijać w tempie 3 proc.,
przynajmniej do wyborów w 2015 roku.

Gdy zakręcą kurek
Premier Donald Tusk uspokaja, że nawet gdyby Rosja od-

cięła nam dopływ ropy naftowej i gazu, damy sobie radę. Błę-
kitnego paliwa potrzebujemy rocznie około 15 mld m3. Jedną
trzecią z tego mamy z własnych złóż. Resztę importujemy z Ro-
sji. Nasz gaz wystarczy na zaspokojenie potrzeb ludności. Prze-
mysł będzie musiał poskromić swój apetyt. To też nie byłoby do-
brym rozwiązaniem. Na szczęście ostatnio uruchomiono po-
łączenia z zachodnioeuropejskim system zaopatrzenia w gaz
i będzie go można sprowadzać zza Odry, a nawet z Czech. Ist-
nieje też możliwość odwrócenia gazociągu Jamal, który zamiast
transportować gaz ze wschodu na zachód, przepompuje go
w naszą stronę z Niemiec. Szkoda, że nie oddano w terminie ga-
zoportu w Świnoujściu, przez który będziemy importować gaz
skroplony tankowcami. Ma on ruszyć za rok. Jest też nadzieja
w gazie łupkowym. Na razie jednak prace nad ustawą, która za-
chęci inwestorów do poszukiwania i eksploatacji złóż, się śli-
maczą. Nowa sytuacja spowoduje zapewne, że resorty przestaną
się kłócić między sobą i gotowy już, podobno dobry, projekt zo-
stanie szybko przyjęty i wdrożony. 

W sprawie ropy jest mniej problemów. Mamy w Gdańsku
naftoport, wybudowany jeszcze za rządów Edwarda Gierka, przez
który możemy sprowadzać to paliwo z całego świata w ilości,
zaspokajającej wszystkie potrzeby krajowe. Jest tylko jeden pro-
blem. Petrochemia w Płocku jest dostosowana do przerobu za-
siarczonej ropy rosyjskiej. Trzeba by ją przestawić na pracę z in-
nym surowcem. Jest to możliwe , ale będzie kosztować. 

Nie są to jednak wszystkie zagrożenia związane z sytuacją
na Wschodzie. Prezes Krajowej Izby Gospodarczej Andrzej Aren-
darski w rozmowie z „Nowym Przemysłem” przyznał, że patrzy
na Ukrainę z dużymi obawami. – To i tak był trudny rynek – po-
wiedział – ze względu na wszechobecną korupcję i zdarzenia
o charakterze kryminalnym. Teraz mamy tam na dodatek cha-
os i bałagan.

Na kijowskim Majdanie mówiono o wielu sprawach. Ale
o przyszłości gospodarki raczej nie wspominano. Jakby oczy-
wistością była teza, że zbliżenie z Unią Europejską będzie dla
Ukrainy początkiem okresu prosperity.

– Oczekiwania są tam nieprawdopodobnie rozbudzone
– powiedział Jacek Piechota, były minister gospodarki, obecnie
prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej. – Na Majdanie
było słychać, że Unia to wolność i dobrobyt. Prawda. Ale do tego
dobrobytu jest bardzo daleko.

Ukraina zachowała mizerne rezerwy walutowe – około
16 mld dol. A rachunki do zapłacenia są znaczące. Do czerw-
ca na przykład państwo musi wykupić obligacje warte ponad
5 mld dol.

Kontrowersyjną prognozę ekonomiczną na rok 2014 opra-
cował i przedstawił na swoim blogu prof. Krzysztof Rybiński.
– Obecnie – twierdzi – skala patologii (baniek spekulacyjnych)
w świecie jest tak duża, że to grozi poważnym krachem finan-
sowym. Ten krach nadciąga, to będzie czarny łabędź, który nie-
oczekiwanie wyląduje. A prof. Rybiński znany jest ze swoich ka-
tastroficznych wizji, które na razie się nie sprawdziły. �
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Unijne źródło mocy

Na początku lutego Komisja
Europejska wydała decyzję

potwierdzającą unijny wkład
pieniężny w wysokości niemal

40 mln zł dla projektu 
„Budowa kotła na biomasę 

w PKE SA Elektrownia 
Jaworzno III – Elektrownia

II”, a także potwierdziła
przyznanie ponad 120 mln zł
na inwestycję będącą częścią

projektu „Połączenie 
elektroenergetyczne 

Polska-Litwa”, stanowiącego
istotny element w tworzeniu

wspólnego europejskiego
rynku energii poprzez 

zamknięcie tzw. pierścienia
bałtyckiego. 

Oba przedsięwzięcia 
dofinansowywane są 

z Programu Infrastruktura 
i Środowisko, w ramach 

Narodowej Strategii 
Spójności 2007–2013

GOSPODARKA



Jerzy Bojanowicz

Polska jest w Unii Europejskiej od
10 lat, ale już w 1990 roku staliśmy
się beneficjentem unijnych środ-
ków. Najpierw ramach programu

PHARE (Poland and Hungary: Assistance for
Restructuring their Economies), początkowo
adresowanego tylko do Polski i Węgier, stąd
jego pierwotna nazwa. Program PHARE
powstał w 1989 roku w celu udzielania ma-
terialnej pomocy państwom kandydującym do
Wspólnot Europejskich. Od 2000 roku sko-
rzystało z niego 17 państw europejskich. Naj-
większym beneficjentem programu była Pol-
ska, która w latach 1990–2003 otrzymała oko-
ło 3,9 mld euro/ecu.

W 1999 roku powstał SAPARD (Special
Accession Programme for Agriculture and Ru-
ral Development) – unijny program finan-
sowego wspierania programów dostosowy-
wania rolnictwa do gospodarki rynkowej
w krajach stowarzyszonych oczekujących
na członkostwo w Unii Europejskiej. SAPARD
udzielał pomocy w przygotowaniach do
uczestnictwa we Wspólnej Polityce Rolnej. Na
budżet programu w wysokości 1084 mln euro
(około 4 795 320 616 zł) składały się środki
UE w wysokości 708,2 mln euro, 235,8 mln
euro w ramach dofinansowania krajowego
i 140 mln euro przesunięte za zgodą Komi-
sji Europejskiej z budżetu Planu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich (PROW). Zakończonym
w 2006 roku programem zarządzało Mini-
sterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które
podpisało 24 431 umów na kwotę około
4779 mln zł. Środki Unii pokrywały około
50 proc. kosztów przedsięwzięcia, resztę kosz-
tów oraz podatek VAT pokrywał beneficjent.

Kolejnym przedakcesyjnym instrumentem
pomocy Unii Europejskiej dla 10 państw kan-
dydujących była ISPA (Instrument for Struc-
tural Policies for Pre-Accession), której pod-
stawowym celem było wsparcie krajów w za-
kresie społecznej i gospodarczej spójności po-
przez współfinansowanie dużych projektów
inwestycyjnych w sektorze środowiska (słu-
żących spełnieniu wymogów unijnych doty-
czących dostaw wody pitnej, odprowadzania
i oczyszczania ścieków, utylizacji odpadów
i ochrony atmosfery) i transportu (inwesty-
cje w infrastrukturę kolejową i drogową w ra-
mach krajowych sieci transportowych oraz po-
łączeń z sieciami transeuropejskimi). Ponie-
waż projekty miały mieć na tyle dużą skalę,
aby ich realizacja wywarła znaczący wpływ na
rozwój gospodarczy, Komisja Europejska
ustaliła, że koszt jednego przedsięwzięcia nie
mógł być niższy niż 5 mln euro, z czego do-
finansowanie wynosiło 75 proc. jego warto-
ści, choć – jeżeli przedsięwzięcie w szczegól-
ny sposób przyczyniało się do realizacji ce-
lów funduszu – dofinansowanie mogło być
podniesione do 85 proc.

W latach 2000–2003 Polska otrzymała
2,59 mld euro, które poszły na realizację

45 projektów środowiskowych i 24 trans-
portowych oraz jednego z zakresu pomocy
horyzontalnej, o łącznej wartości 4,09 mld
euro. Należy podkreślić, że dostępne środki
całkowicie wykorzystaliśmy, zgłaszając od-
powiednią liczbę projektów. Spośród wszyst-
kich projektów inwestycyjnych dotyczących
ochrony środowiska, zatwierdzonych przez
Komisję Europejską do końca 2003 roku, 36
stanowiły inwestycje związane z gospodarką
wodno-ściekową. Największym przedsię-
wzięciem był projekt „Poprawa jakości wody
pitnej w Szczecinie” (budowa dwóch nowych
oczyszczalni ścieków i unowocześnienie już
istniejącej, co przyczyni się do poprawy jakości
wody pitnej dla mieszkańców oraz czystości
wód morza Bałtyckiego): całkowity koszt
292,2 mln euro, dofinansowanie ISPA
– 190,08 mln euro.

Jeśli chodzi o sektor transportu, to ISPA
dofinansowała projekty służące integracji
infrastruktury transportowej krajów kandy-
dujących z sieciami transeuropejskimi (TEN)
Unii Europejskiej, a więc dotyczące infra-

struktury zlokalizowanej na szlakach komu-
nikacyjnych o międzynarodowym znaczeniu,
które po przystąpieniu do Unii Europejskiej
staną się częścią TEN.

Lata 2004–2006
1 maja 2004 roku Polska przestała być be-

neficjentem funduszu ISPA. Jednocześnie jej
przystąpienie do Unii Europejskiej znacznie
zwiększyło możliwości dofinansowania re-
alizowanych projektów przez UE. Na lata
2004–2006 w budżecie wspólnotowym za-
pisano dla Polski kwotę prawie 13 mld euro
z funduszy strukturalnych oraz Funduszu
Spójności.

I tak w latach 2004–2006 dofinansowa-
nie w kwocie ponad 57 mld zł otrzymało
88 656 projektów, z których 13 739 zrealizo-
wano w ramach Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
ZPORR – opracowany przez Ministerstwo
Gospodarki i Pracy w ścisłej współpracy z sa-
morządami wszystkich województw – był naj-
większym wśród 7 programów, albowiem
środki zaangażowane w jego realizację sta-
nowiły około 36 proc. wszystkich funduszy
strukturalnych przyznanych wówczas Polsce.
ZPORR, jako jedyny program wchodzący
w skład Narodowego Planu Rozwoju 2004–
2006, współfinansowany był z dwóch fun-

duszy strukturalnych: Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)
– 85 proc. (2530 mln euro) i Europejskiego
Funduszu Społecznego (EFS) – 15 proc.
(438 mln euro). Dofinansowanie z EFRR
i EFS wynosiło maksymalnie do 75 proc. kwa-
lifikującego się kosztu, a w przypadku, gdy in-
westycje infrastrukturalne generowały znacz-
ny zysk, wartość wsparcia wynosiła 50 proc.
Do tego trzeba dodać wkład własny, co
oznacza, że wartość zrealizowanych w 100
proc. projektów wyniosła 4083 mln euro.

– Sukces ZPORR to nie tylko liczby, choć
trzeba przyznać, imponujące. Zrealizowano
13 tys. projektów wartych 21 mld zł. Naj-
ważniejsza jest jednak ich jakość i bezcenne
doświadczenie, które już teraz wykorzystujemy
przy wdrażaniu funduszy na lata 2007–2013
– powiedział wiceminister rozwoju regional-
nego Krzysztof Hetman na ostatnim posie-
dzeniu Komitetu Monitorującego Zintegro-
wany Program Operacyjny Rozwoju Regio-
nalnego 2004–2006, które odbyło się
w czerwcu 2010 roku w Warszawie. – Sukces

Programu to przede wszystkim zasługa be-
neficjentów. Bez ich pomysłów i wysiłku, któ-
ry włożyli w realizację projektów, nie osią-
gnęlibyśmy tak dobrych wyników – dodał.

Aurelio Cecylio, przedstawiciel Komisji
Europejskiej, skomentował osiągnięty przez
Polskę sukces: – Program stanowił wyzwanie
dla Polski jako nowego państwa członkow-
skiego UE nie tylko ze względu na dużą ilość
środków do zagospodarowania, ale rów-
nież z powodu swojej specyfiki, wynikającej
choćby z faktu, że jest finansowany z dwóch
funduszy.

Dzięki realizacji projektów współfinan-
sowanych ze ZPORR zbudowano bądź zmo-
dernizowano łącznie 4054 km dróg woje-
wódzkich, powiatowych i gminnych, 3907 km
sieci rozdzielczej wodociągów, 5198 km sie-
ci kanalizacyjnych, 139 stacji uzdatniania
wody, 148 oczyszczalni ścieków oraz
296 obiektów infrastruktury kulturalnej, re-
kreacyjnej, sportowej lub służącej aktywnym
formom wypoczynku. Ze środków przezna-
czonych na realizację programu dofinanso-
wano też rozwój 2598 mikroprzedsiębiorstw,
ponad 200 tys. stanowisk komputerowych
w szkołach, zakup 6259 sztuk sprzętu me-
dycznego dla 551 zakładów opieki zdrowot-
nej, 231 obiektów dydaktycznych i badaw-
czych (ponad 300 laboratoriów badawczych,
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W latach 2000–2003 Polska otrzymała 2,59 mld
euro, które poszły na realizację 45 projektów
środowiskowych i 24 transportowych oraz jednego
z zakresu pomocy horyzontalnej, o łącznej wartości
4,09 mld euro. Należy podkreślić, że dostępne
środki całkowicie wykorzystaliśmy, zgłaszając
odpowiednią liczbę projektów
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parków przemysłowych i inkubatorów przed-
siębiorczości), budowę ponad 600 węzłów do-
stępowych do sieci szerokopasmowej i 1238
Publicznych Punktów Dostępu do Internetu
(PIAP) oraz restaurację/remont 122 obiek-
tów historycznych i zabytkowych. 693 292
uczniów/studentów skorzystało z projektów
stypendialnych, a 375 373 osoby ze szkoleń
lub kursów przekwalifikowujących. 

Warto przypomnieć, że największymi
beneficjentami były: PKP Polskie Linie Ko-
lejowe SA, które na wciąż niezakończoną mo-
dernizację linii kolejowej E-65: odcinek War-
szawa–Gdynia (etap II) wartości 2,6 mld zł
otrzymały 1,28 mld zł unijnego dofinanso-
wania; Generalna Dyrekcja Dróg Krajo-
wych i Autostrad: budowa autostrady A2, od-
cinek Konin–Emilia (wartość projektu – 1,48
mld zl, dofinansowanie 1,21 mld zł) i budo-
wa Autostrady A1, odcinek Sośnica (Gliwi-
ce)–granica państwa (Gorzyczki), Etap II:
Bełk–Gorzyczki (odpowiednio 1,45 i 0,96 mld
zł); Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji w m.st. Warszawie SA: Zaopa-
trzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w War-
szawie – faza III (1,53 i 0,96 mld zł).

Łączna wartość środków Funduszu Spój-
ności (wraz z ISPA) przyznanych Polsce na
lata 2000–2006 to prawie 5,5 mld euro.

Lata 2007–2013
W zakończonej właśnie perspektywie fi-

nansowej Polska była największym benefi-
cjentem pomocy unijnej z EFRR, EFS i FS.
Uzyskała w sumie 67,3 mld euro.

Priorytety i zakres wykorzystania fundu-
szy strukturalnych oraz Funduszu Spójno-
ści w ramach budżetu Wspólnoty na lata
2007–2013 zapisano w rządowej Narodowej
Strategii Spójności (NSS), która łączny bu-
dżet określiła na około 85,56 mld euro:
67,3 mld euro – środki UE, 11,86 mld euro –
krajowe środki publiczne i 6,4 mld euro – fi-
nansowe zaangażowanie ze strony podmiotów
prywatnych – beneficjentów pomocy.

Założenia NSS realizowane są za po-
mocą Programów Operacyjnych (PO) za-
rządzanych przez Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego oraz 16 Regionalnych Pro-
gramów Operacyjnych (RPO) zarządza-
nych przez urzędy marszałkowskie poszcze-
gólnych województw, na realizację których
przeznaczono 23,8 proc. całości środków, czy-
li 15,9 mld euro. Natomiast na realizację PO
Innowacyjna Gospodarka przeznaczono 8,3
mld euro, Kapitał Ludzki – 9,7 mld euro, Roz-
wój Polski Wschodniej – 2,3 mld euro, Pro-
gramy Europejskiej Współpracy Terytorialnej
– 0,7 mld euro, Pomoc Techniczna – 0,5 mld
euro. Dodatkowo otrzymaliśmy środki z
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i
Europejskiego Funduszu Rybackiego(EFF)
na realizację Wspólnej Polityki Rolnej oraz
Wspólnej Polityki Rybackiej w ramach Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich (13,2

mld euro), a także PO Zrównoważony roz-
wój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych ob-
szarów rybackich (0,7 mld euro). W sumie po-
nad 81,2 mld euro.

Według danych wygenerowanych z Kra-
jowego Systemu Informatycznego KSI SI-
MIK od początku uruchomienia progra-
mów do 2 lutego 2014 roku złożono 289,3 tys.
poprawnych pod względem formalnym wnio-

sków na całkowitą kwotę dofinansowania
(środki unijne i krajowe) 590,4 mld zł. W tym
samym okresie podpisano z beneficjentami
94 889 umów o dofinansowanie na kwotę
391,1 mld zł wydatków kwalifikowalnych,
w tym dofinansowanie w części UE – 269,8
mld zł (96 proc. alokacji na lata 2007–2013).
Wartość wydatków beneficjentów uznanych
za kwalifikowalne wynikająca ze złożonych
wniosków o płatność wyniosła 258 mld zł,
a w części dofinansowania UE – 182,8 mld zł.

Realizowane projekty dotyczą różnych
obszarów. Spośród 94 218 projektów, z cze-
go 72 264 zostały już zakończone, najwięcej
dotyczy rozwoju firm (23 110), pracy i inte-
gracji społecznej (22 662), a także nauki i edu-
kacji (19 688). Kolejne obszary to badania,
rozwój, innowacje (6283), telekomunikacja
i e-usługi (7565), transport (2540), ochrona
środowiska (2243), administracja (2357),
turystyka (1806), rewitalizacja (1518), ener-
getyka (1413), ochrona zdrowia (1156), kul-
tura i sztuka (975), bezpieczeństwo (364)
i współpraca międzynarodowa (309).

Największym beneficjentem jest GDDKiA,
która na budowę autostrady A1, odcinek
Pyrzowice–Maciejów–Sośnica o wartości
5,89 mld zł, dostała 4,73 mld zł unijnego do-
finansowania. Kolejne trzy najdroższe pro-
jekty również firmuje GDDKiA. Na 5. miej-
scu jest II linia metra w Warszawie – na pra-
ce przygotowawcze, projekt i budowę odcinka
centralnego wraz z zakupem taboru o war-
tości 5,94 mld zł miasto stołeczne Warszawa
dostało z UE 2,77 mld zł. Informacje o bli-
sko 100 tys. projektów są na stronie www.ma-
padotacji.gov.pl.

Lata 2014–2020
Polska będzie największym beneficjentem

unijnych funduszy – nie tylko spójności, jak do-
tąd, ale wszystkich. Z budżetu polityki spójności
otrzymamy 72,9 mld euro (choć może być
o 5 mld euro mniej), które pójdą na realizację
6 krajowych programów, w tym jednego po-
nadregionalnego dla województw Polski

Wschodniej. I tak na Program Infrastruktura
i Środowisko zaproponowano 27,5 mld euro,
na Inteligentny Rozwój – 8,6 mld euro, Wie-
dza, Edukacja, Rozwój – 4,4 mld euro, Polska
Cyfrowa – 2,3 mld euro, Polska Wschodnia
– 2,1, Pomoc Techniczna – 0,7 mld euro. Środ-
ki te będzie można zainwestować m.in. w ba-
dania naukowe i ich komercjalizację, kluczo-
we połączenia drogowe (autostrady, drogi eks-

presowe), rozwój przedsiębiorczości, transport
przyjazny środowisku (kolej, transport pu-
bliczny), cyfryzację kraju (szerokopasmowy do-
stęp do internetu, e-usługi administracji) czy
włączenie społeczne i aktywizację zawodową.
Natomiast polskie rolnictwo z nowego budżetu
UE otrzyma 28,5 mld euro. Dodatkowo
otrzymamy ponad 252 mln euro na wsparcie
bezrobotnej młodzieży.

Reasumując: od 1 maja 2004 roku Pol-
ska otrzymała z UE 92,4 mld euro, z czego
w 2013 roku – 15,6 mld euro. W tej kwocie
jest m.in. 58,7 mld euro (w 2013 roku – 10,6
mld euro) przyznane w ramach Polityki
Spójności i 29,4 mld euro (w 2013 roku
– 5 mld euro) na Wspólną Politykę Rolną, ale
na mocy zobowiązania traktatowego Polska
odprowadza do budżetu ogólnego Unii Eu-
ropejskiej składkę obliczoną zgodnie z me-
todologią UE, w ramach tzw. systemu środ-
ków własnych UE. Tworzą go tradycyjne
środki własne (Traditional Own Resources
– TOR), do których wlicza się opłaty celne
i cukrowe; wpłaty państw członkowskich ob-
liczone na podstawie podatku VAT zgodnie
z metodologią UE (VAT), wpłaty państw
członkowskich obliczone na podstawie do-
chodu narodowego brutto (DNB), rabat bry-
tyjski oraz mechanizm korekcyjny na rzecz
Niderlandów i Szwecji ustalony na lata
2007–2013 w zakresie środka własnego z ty-
tułu DNB. W corocznym ustaleniu wysoko-
ści polskiej składki bardzo istotny jest udział
naszego DNB w ogólnym DNB UE, który
– dzięki unijnym dofinansowaniem – w ko-
lejnych latach członkowstwa w UE syste-
matycznie się zwiększał. W latach 2004–2013
Polska do budżetu UE wpłaciła 30,9 mld zł
(w 2013 roku – 4,4 mld euro). Ponadto Ko-
misji Europejskiej musieliśmy zwrócić 142 mln
euro, m.in. niewykorzystane środki z pro-
gramu PHARE. W 2013 roku saldo rozliczeń
Polska – budżet UE zamknęło się nadwyż-
ką w wysokości 11,2 mld euro. Natomiast
w latach 2014–2020 składka Polski wyniesie
około 30 mld euro. �
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Największym beneficjentem jest GDDKiA, która 
na budowę autostrady A1, odcinek Pyrzowice–
Maciejów–Sośnica wartości 5,89 mld zł, dostała
4,73 mld zł unijnego dofinansowania. Kolejne trzy
najdroższe projekty również firmuje GDDKiA. 
Na 5. miejscu jest II linia metra w Warszawie
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Maciej Otrębski

Polacy zachowali jednak rozsądek
i w referendum zdecydowali, że
idziemy do Unii. Okazało się, że głos
ludu był bardziej rozsądny niż po-

litycznych przywódców. Obecnie mamy taką
sytuację, że ziemi polskiej obcy nie wykupili,
a nasze przedsiębiorstwa radzą sobie na
wspólnym rynku tak dobrze, jak nigdy do-
tąd. Mamy nadwyżkę eksportu nad im-
portem, także w branży spożywczej.

Osiąganie dojrzałości
Z okazji jubileuszu dziesięciolecia

wstąpienia do Unii polskie uczelnie zor-
ganizowały 10 seminariów naukowych
na ten temat. Pierwsze z nich przeprowa-
dziły Instytut Europeistyki Uniwersytetu
Warszawskiego oraz Katedra Prawa Euro-
pejskiego Szkoły Głównej Handlowej.

– Miniona dekada to okres zdobywania
politycznej dojrzałości Polski w strukturach
i na forach UE. Prezydencja Polski w Radzie
UE w II połowie 2011 roku była tego wyra-
zem. Dla instytucji unijnych minione dzie-
sięciolecie to przede wszystkim potwierdze-
nie sensu kontynuowania polityki rozszerze-
nia Unii – powiedziała dyrektor przedstawi-
cielstwa UE w Polsce Ewa Synowiec.

Minister Administracji i Cyfryzacji Rafał
Trzaskowski stwierdził natomiast, że tak wy-
raźny kiedyś podział na nowe i stare państwa
członkowskie zaczyna zanikać, zaś Polska
awansowała do roli wiarygodnego partnera
w dyskusjach na poziomie europejskim. Mi-
nister zaznaczył, że coraz więcej decyzji po-
dejmuje się w kręgach nieformalnych i wy-
zwaniem dla przedstawicieli Polski w UE jest
szukać poparcia dla swoich propozycji, co się
często udaje. 

Nie tylko pieniądze
W pierwszej perspektywie unijnej na lata

2006–2013 otrzymaliśmy 67 mld euro z fun-
duszy unijnych. W zasadzie zostały dobrze

wykorzystane.
Tylko Polskie Koleje Pań-
stwowe nie zdołały przerobić na in-
westycje przeznaczonej dla nich gotówki, ale
obecnie nadrabiają zaległości. Mają na to jesz-
cze prawie 2 lata, bo Komisja Europejska zo-
stawia beneficjentom dodatkowy czas na
dobre spożytkowanie funduszy.

W nowej perspektywie 2014–2020 otrzy-
mamy 82,3 mld euro, nie licząc dopłat do rol-
nictwa. To jest ważne, ale nie najważniejsze.
Członkostwo w Unii Europejskiej otworzy-
ło Polsce drzwi na świat, zmieniło nasz styl
życia, poprawiło funkcjonowanie instytucji
państwowych i przedsiębiorstw.

Gdy w naszej części świata rozpoczęła się
transformacja ustrojowa, mieliśmy dochód na
głowę mieszkańca taki sam, jak na Ukrainie.
Obecnie jest trzy razy wyższy. Spójrzmy jed-
nak i na to, w jakich warunkach społecznych,
politycznych i etycznych żyją nasi wschodni

sąsiedzi. Są okra-
dani, oszukiwani i prze-

śladowani bez zachowania odrobiny
przyzwoitości. To nie są standardy unijne, któ-
re u nas są już codziennością. Choć zdarza-
ją się i w naszym kraju afery czy prześlado-
wania, ale stanowią margines naszego życia
i są zwykle poddane instytucjonalnemu
czy publicznemu osądowi. Takie afery, jak
w Polsce Amber Gold, na Ukrainie występują
nieomal codziennie.

Jeden z polskich bankowców, działający
na Ukrainie, opowiadał, jak przyszedł do nie-
go po kredyt tamtejszy biznesmen. Kazano mu
przedstawić dokumenty o sytuacji finansowej
firmy, biznesplan i niezależny audyt. Odpo-
wiedział, że to są niewłaściwe pytania. A ja-
kie są właściwe? Powinien być zapytany o to,
kto za nim stoi. Taka jest sytuacja w europej-
skim kraju poza Unią. Termin „kryszka” czy-
li „daszek” jest częściej używany w stosunkach

Strach i korzyści
Zanim podpisaliśmy akt akcesyjny do Unii Europejskiej, co miało miejsce 
1 maja 2004 roku, przez Polskę przetoczyła się gorąca dyskusja. Niektóre
partie polityczne, głównie Liga Polskich Rodzin i Samoobrona, straszyły wizją
wykupienia polskiej ziemi przez Niemców oraz zalania naszego rynku tanimi
towarami z Unii, co miało pogrążyć nasz przemysł. Michał Kamiński, 
wówczas w barwach Prawa i Sprawiedliwości, a obecnie kandydat Platformy
Obywatelskiej do Parlamentu Europejskiego, mówił też, że niektórym ludziom
na Zachodzie nie podoba się, że nad Szczecinem powiewa polska flaga
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gospodarczych niż „bilans”, „dochód” czy „obrót”. A gdy
podczas unijnych debat o Ukrainie pojawiła się propo-
zycja, żeby dla mieszkańców tego kraju wprowadzić ruch
bezwizowy na Zachód, wywołało to wśród nich entuzjazm.
A my nawet nie musimy mieć paszportów i jeździmy po
całej Unii z dowodami osobistymi. Człowiek łatwo
przyzwyczaja się do dobrego i czasami nie dostrzega na-
wet epokowych zmian.

Nowy oddech
Najbardziej sceptyczni wobec integracji Polski

z Unią Europejską byli nasi rolnicy. Powstała nawet oba-
wa, że zablokują akcesję w referendum. Ogromnie waż-
ną rolę odegrał wówczas nasz papież Jan Paweł II. Po-
wiedział, że Unia musi mieć dwa płuca – zachodnie
i wschodnie. I rolnicy to zrozumieli. Teraz na pewno nie
żałują.

Tak to ocenia Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa: „Dane statystyczne i analizy ekspertów nie po-
zostawiają wątpliwości – dziesięcioletni bilans obecno-
ści naszego kraju w Unii Europejskiej jest dla polskiej wsi
korzystny. To właśnie rolnicy na integracji zyskali najwięcej,
ale też to właśnie oni w porównaniu z mieszkańcami miast
ponieśli dużo większe koszty transformacji ustrojowej, za-

początkowanej w 1989 roku i zmagać musieli się z nie-
porównywalnie większymi problemami, by sprostać me-
chanizmom wolnego rynku.

Dzięki Unii Europejskiej wieś otrzymała nowy oddech.
Po raz pierwszy w historii do polskiego rolnictwa, prze-
mysłu przetwórczego i na tereny wiejskie popłynął tak duży
strumień pieniędzy na modernizację, rozwój i poprawę
warunków życia. Głównym instrumentem wsparcia do-
chodów rolników w UE są płatności bezpośrednie. W 2004
roku polscy rolnicy otrzymali je po raz pierwszy. Od tego
czasu o takie dopłaty co roku ubiegać się będzie 1,4 mln
rolników. Z roku na rok rosła łączna kwota płatności
– od prawie 7 mld zł w 2005 roku do ponad 14 mld zł
w 2013 roku. W sumie do końca stycznia 2014 roku
ARiMR wypłaciła z tego tytułu blisko 97 mld zł.

Korzyści z tej sytuacji mają nie tylko rolnicy. Po pierw-
sze, został złagodzony poważny problem społeczny. Wieś
była bowiem z konieczności przechowalnią bezrobocia.
Obecnie sama tworzy miejsca pracy na roli, w handlu,
w usługach i w przetwórstwie. Po drugie, zapewnia nam
wszystkim tanią, dobrą żywność, która także podbija inne
rynki. �
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Która z kategorii cieszyła się w tym roku największym powodzeniem? 
– Przyjmowanie zgłoszeń do tegorocznej edycji konkursu „Teraz Pol-

ska” zakończyliśmy 31 stycznia bieżącego roku. Uczestnicy konkursu mo-
gli aplikować o Godło „Teraz Polska” w jednej z czterech kategorii: produkt,
usługa, innowacja oraz gmina.

Cieszy nas przede wszystkim niesłabnące zainteresowanie konkursem
„Teraz Polska”. W tym roku zaobserwowaliśmy około 20-proc. wzrost licz-
by zgłoszeń w porównaniu z rokiem ubiegłym. To dla nas najlepszy dowód,
że znak „Teraz Polska” jest nadal wyjątkową formą dla wyróżnienia na ryn-
ku prowadzonej działalności. Nie bez znaczenia jest również możliwość sko-
rzystania przez laureatów konkursu z pakietu promocyjnego, który oferu-
jemy.

Tradycyjnie już najwięcej zgłoszeń otrzymaliśmy do edycji dla produktów.
O przyznanie nagrody w tej kategorii ubiega się niemal 50 firm. Dużym za-
interesowaniem cieszy się również edycja dla innowacji. Pomimo iż firma
zgłaszająca się do tej kategorii musi spełnić pewne dodatkowe wymagania
– zgłaszany produkt musi być rozwiązaniem nowatorskim na skale świa-
tową, co roku obserwujemy wzrost liczby zgłoszeń. Co ciekawe, w tej ka-
tegorii o znak „Teraz Polska” mogą jednocześnie ubiegać się dwa podmioty
– ten, który opracował innowacyjną technologię, oraz ten, który wdrożył ją
w swojej firmie. Za ten swego rodzaju transfer technologii przyznawane są
dodatkowe punkty na etapie oceny eksperckiej.

Obecnie trwają oceny eksperckie wszystkich zgłoszeń – na czym one
polegają i do kiedy potrwają?

– Głównym celem ocen eksperckich jest weryfikacja jakości zgłoszonych
do konkursu produktów, usług oraz innowacji. To właśnie jakość jest głów-
nym kryterium oceny w konkursie „Teraz Polska”. Ponadto eksperci oceniają
walory użytkowe, satysfakcję klienta, poziom reklamacji, dotychczasowe for-
my promocji oraz sytuację ekonomiczną firmy.

W przypadku samorządów eksperci oceniają efekty zadań realizowa-
nych przez włodarzy miast i gmin. Sprawdzają m.in. rozwój infrastruktu-

Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego
zakończyła przyjmowanie zgłoszeń do 
tegorocznego konkursu „Teraz Polska”.
Uczestnicy konkursu mogli aplikować 
o Godło „Teraz Polska” w jednej 
z czterech kategorii: produkt, usługa, 
innowacja oraz gmina. O tym jak 
zmienił się konkurs „Teraz Polska” 
w perspektywie ponad 20 lat oraz 
o wielkim święcie polskiej 
przedsiębiorczości, czyli finałowej gali
„Teraz Polska”, opowiada Michał Lipiński,
dyrektor konkursu „Teraz Polska”

Jakość będzie
głównym 
kryterium

W nowej perspektywie 
2014–2020 otrzymamy 
82,3 mld euro, nie licząc
dopłat do rolnictwa. To jest
ważne, ale nie najważniejsze.
Członkostwo w Unii 
Europejskiej otworzyło Polsce
drzwi na świat, zmieniło 
nasz styl życia, poprawiło
funkcjonowanie instytucji
państwowych 
i przedsiębiorstw
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ry technicznej, efektywność prowadzonej polityki inwestycyjnej, sposób realizacji
polityki społecznej oraz wskaźniki ekonomiczne ilustrujące poziom rozwoju
ekonomiczno-społecznego. Innymi słowy – starają się wyłonić najlepsze gmi-
ny pod względem jakości życia mieszkańców oraz warunków prowadzenia dzia-
łalności przez przedsiębiorców.

Oceny eksperckie potrwają do końca marca, a ich efektem będzie wyło-
nienie spośród wszystkich uczestników tegorocznej edycji konkursu firm i gmin
nominowanych do Godła „Teraz Polska”. Nominacja to nic innego jak po-
twierdzenie, że uczestnik konkursu spełnił wszystkie wymagania, otrzymał wy-
soką ocenę ekspercką i zasługuje na przyznanie Godła „Teraz Polska”. No-
minowani tworzą grono finalistów konkursu.

Jakie będą kolejne etapy konkursu? 
– Po zakończeniu ocen eksperckich i wyborze nominowanych kolejnym

etapem konkursu będzie posiedzenie kapituły. W jej skład wchodzi 26 osób
– przedstawicieli świata nauki, gospodarki, polityki, kultury, mediów. Obra-
dom kapituły przewodniczy prof. Michał Kleiber – prezes Polskiej Akademii
Nauk. Kapituła dokona wyboru – spośród nominowanych – laureatów te-
gorocznej edycji konkursu. Posiedzenie kapituły poprzedzi wystawa nomi-
nowanych produktów, usług, innowacji i gmin. Dzięki niej członkowie kapi-
tuły będą mogli w pełni zapoznać się z walorami najlepszych tegorocznych
zgłoszeń. Wystawa odbędzie się na Stadionie Narodowym w Warszawie. Każ-
dy z nominowanych uczestników konkursu będzie miał do dyspozycji stoisko,
na którym zaprezentuje swoją ofertę oraz będzie mógł porozmawiać z człon-
kami kapituły. Na tej podstawie oraz korzystając ze sprawozdania ekspertów,
prezentującego wyniki ocen oraz wnioski komisji, członkowie kapituły wybiorą
laureatów konkursu.

9 czerwca bieżącego roku w Teatrze Wielkim w Warszawie odbędzie się
gala. Czego możemy się spodziewać w tym roku?

– Przede wszystkim będzie to, jak co roku, święto polskiej przedsiębior-
czości. Najlepsze, najbardziej innowacyjne firmy odbiorą statuetki „Teraz Pol-
ska”. Dołączą tym samym do grona ponad 550 firm, które w swojej strate-
gii działania postawiły na jakość i nowoczesność oraz stały się wizytówkami
naszej gospodarki. Nagrodzimy również najlepsze polskie samorządy, które
stworzyły atrakcyjne warunki zarówno dla swoich mieszkańców, jak i dla roz-
woju firm.

Od czterech lat gala „Teraz Polska” jest również okazją do nagrodzenia
osób, które dzięki swojej działalności przyczyniają się do promocji marki Pol-
ska na świecie. Przyznawana im statuetka „Wybitnego Polaka” jest wyrazem
uhonorowania ich dokonań, dzięki którym nasz kraj jest również pozytywnie
postrzegany przez innych. Planujemy również zaakcentować podczas tego-
rocznej gali ważne rocznice, które przypadają w tym roku. Nasza uroczystość
odbędzie się 5 dni po obchodach 25-lecia obrad Okrągłego Stołu. W związ-
ku z tym nie może zabraknąć nawiązania do wydarzenia, dzięki któremu
w dużej mierze Polska jest dzisiaj krajem nowoczesnym i stabilnym, w któ-
rym każdy może realizować własne plany i marzenia.

Ten rok jest wyjątkowym rokiem dla Polski, obfituje w wiele ważnych
rocznic. Jak w perspektywie ponad dwudziestu lat zmienił się konkurs? Czy
dziś firmy zgłaszają zupełnie inne produkty i usługi niż dawniej?

– Oczywiście, tak samo jak przez minionych 25 lat zmienił się nasz kraj,
tak samo zmienił się konkurs „Teraz Polska”. Do pierwszej edycji, ogłoszo-
nej w 1992 roku, były przyjmowane wyłącznie produkty. Z czasem formuła
konkursu została poszerzona o nowe kategorie. Najpierw do rywalizacji o znak
„Teraz Polska” mogły stanąć usługi, później innowacje i samorządy. Wśród
pierwszych laureatów konkursu znalazły się takie produkty, jak „Torcik We-
dlowski”, piwo „Żywiec”, kiełbasa „Krakowska sucha”, odkurzacz „Zelmer-
-Meteor”. Cześć z nich nadal jest na rynku, część została zastąpiona produktami
nowocześniejszymi. I jeżeli miałbym porównać zgłoszenia sprzed 10–15 lat
z obecnymi, to powiedziałbym, że przede wszystkim mamy dużo więcej pro-
duktów i usług nowoczesnych, które niczym nie ustępują ich zagranicznym
odpowiednikom. Również poziom rywalizacji pomiędzy uczestnikami jest dużo
bardziej zacięty i wyrównany. W pierwszych latach konkursu około 50 proc.
firm nie było w stanie otrzymać pozytywnej oceny eksperckiej. Teraz ten od-
setek jest na poziomie niecałych 10 proc., w związku z czym, przed kapitułą
stoi naprawdę trudne zadanie wyboru tych najlepszych zgłoszeń.

Rozmawiał Piotr Nowacki



Andrzej Uznański

Powody skłaniające do badania atrak-
cyjności inwestycyjnej wydają się
oczywiste, wszak inwestycje są mo-
torem wzrostu gospodarczego. To-

też raport opracowany przez Instytut Badań
nad Gospodarką Rynkową we współpracy z
Fundacją Konrada Adenauera, przyjmując
optykę inwestora poszukującego najkorzyst-
niejszej lokalizacji, stara się uświadomić ak-
torom regionalnego i lokalnego życia spo-
łeczno-gospodarczego, na co należy zwrócić
uwagę, aby zwiększyć napływ inwestycji.

Znajomość mocnych i słabych stron
własnego regionu, jak i potencjalnych kon-
kurentów, wzmacnia przewagę w dziedzinie
atrakcyjności inwestycyjnej. Prawdziwą mia-
rą sukcesu jest nakłonienie do inwestycji
podmiotu, którego działalność zgodna będzie
ze strategią rozwoju danego obszaru i dłu-
gofalowo wzmocni konkurencyjność wła-
snej gospodarki. Aby tak się stało, potrzeb-
na jest głęboka znajomość własnych atutów
i słabości, która pozwoli na świadome kie-
rowanie polityką inwestycyjną i rozwojem ca-
łego regionu. Powiedzmy wprost – część re-
gionów nie dysponuje potencjałem „na in-
nowacyjność”, natomiast może być „specja-
listą” w zastosowaniu istniejących rozwiązań.

Uniwersalne korzyści
Atrakcyjność inwestycyjna – korzyści da-

nego przedsięwzięcia dla inwestora, zwłasz-
cza natury finansowej – poprawia jego ra-
chunek ekonomiczny, zapewniając wyższą sto-
pę zwrotu z inwestycji. A zatem im zakres
i charakter korzyści będzie bardziej ade-
kwatny do potrzeb inwestora, tym większa
atrakcyjność danego terenu. Ponieważ po-
trzeby każdego inwestora są inne, praktycz-
nie każda polska gmina może być inwesty-
cyjnie atrakcyjna. Trzeba jednak znać swoje
plusy i minusy, tudzież oczekiwania typowe
dla różnych rodzajów przedsięwzięć inwe-
stycyjnych; wówczas wiemy, jak i do kogo kie-

rować działania promocyjne i „szytą na mia-
rę” ofertę inwestycyjną.

Badanie atrakcyjności w przypadku wo-
jewództw skupiło się na opisie korzyści uni-
wersalnych, istotnych dla każdego rodzaju in-
westycji. Charakteryzując podregiony, auto-
rzy raportu potraktowali je, wskazując na ko-
rzyści poszukiwane przez inwestorów prze-
mysłowych, usługowych i planujących inwe-
stycje zaawansowane technologicznie. Prze-
analizowano kilkadziesiąt zmiennych czyn-
ników istotnych dla inwestora, np. dostępność
transportową, koszty pracy, wielkość i jakość
zasobów pracy, chłonność rynków zbytu, po-

ziom rozwoju infrastruktury gospodarczej, po-
ziom bezpieczeństwa powszechnego.

Ocena względna
Ocena atrakcyjności ma charakter względ-

ny. Punktem odniesienia jest średnia wartość
dla zbioru wszystkich województw lub pod-
regionów. Analiza zawarta w raporcie nie wy-
czerpuje wszystkich istotnych aspektów atrak-
cyjności inwestycyjnej (niektóre dane ilo-
ściowe są niedostępne). Uzyskane wyniki in-
terpretować należy z uwzględnieniem zakre-
su i specyfiki wykorzystanych danych w ana-
lizie. Wyniki raportu bywają nadinterpreto-
wane. Nie należy ich traktować w odniesie-
niu do województw wprost jako recenzji
działań poszczególnych samorządów woje-
wódzkich na polu realizacji ich strategii roz-
woju. Prowadząc świadomą politykę inwe-
stycyjną, można osiągnąć sukcesy mimo
słabszych ocen wynikających z analiz wskaź-
nikowych.

Śląskie liderem
Wśród województw liderem omawianej

atrakcyjności pozostaje województwo śląskie.
Wysoka atrakcyjność inwestycyjna cechuje tak-
że województwa dolnośląskie i mazowieckie.
Grupę regionów o ponadprzeciętnej atrak-
cyjności tworzą województwa: małopolskie,
wielkopolskie, pomorskie, zachodniopo-
morskie i łódzkie. Wszystkie wymienione re-
giony zajmują wysokie lub przeciętne pozy-
cje w większości aspektów atrakcyjności in-
westycyjnej.

W klasie regionów o niskiej atrakcyjno-
ści znalazło się pięć województw: podkar-
packie, warmińsko-mazurskie, świętokrzyskie,
lubelskie i podlaskie. Ich pozycja jest przede
wszystkim konsekwencją długofalowych pro-
cesów społeczno-gospodarczych. Niska in-
tensywność urbanizacji i uprzemysłowienia
nie pozwoliła na wykształcenie się odpo-
wiedniej „masy krytycznej” w zakresie naj-
istotniejszych zasobów dla dużych inwesto-
rów. Obszary te, mimo pozytywnych zmian,
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Podział na Polskę A i B 
nadal aktualny 
Ujrzał światło dzienne dziewiąty raport z badania atrakcyjności inwestycyjnej
województw i podregionów Polski w 2013 roku. Obszerne opracowanie 
wskazuje na czynniki jej dotyczące w ujęciu regionalnym, ukazując m.in. 
atuty i słabości jednostek terytorialnych z punktu widzenia potencjalnego 
inwestora. „Wieczny” podział na Polskę A i B nadal pozostaje aktualny
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nadal cechuje niska dostępność transporto-
wa na tle pozostałych regionów kraju. Do-
dajmy, że w stosunku do roku 2012 autorzy
opracowania nie odnotowali istotnych prze-
kształceń w zróżnicowaniu atrakcyjności in-
westycyjnej.

Przemysł
Wśród podregionów o najwyższej atrak-

cyjności inwestycyjnej dla działalności prze-
mysłowej znalazły się dwa zwarte obszary
w południowej Polsce: jeden ukształtowany
wokół Górnego Śląska i zachodniej Mało-
polski, drugi wokół Wrocławia i Wałbrzycha.
Wyróżniają się one długimi tradycjami prze-
mysłowymi, słowem – dobrze rozwiniętym
sektorem przedsiębiorstw produkcyjnych,
wyspecjalizowanym rynkiem pracy i względ-
nie dobrą infrastrukturą transportową (au-
tostrada A4!). Ponadto w czołówce uplaso-
wały się jeszcze trzy podregiony: łódzki, po-
znański i bydgosko-toruński. To także regio-
ny stosunkowo silnie zurbanizowane, z do-
brą dostępnością transportową.

Usługi
Najwyższym poziomem atrakcyjności

inwestycyjnej dla biznesu usługowego wy-
różniają się podregiony o charakterze me-
tropolitarnym (wielkie miasta). Dysponują
one przede wszystkim liczną kadrą o wyso-
kich kwalifikacjach (różnie profilowanych
kompetencjach) oraz dużymi i chłonnymi ryn-
kami zbytu. Ponadto największe miasta ofe-

rują bardzo dobrą dostępność komunikacyj-
ną lub dobrze rozwiniętą infrastrukturę go-
spodarczą.

Grupę podregionów o najwyższym po-
ziomie atrakcyjności inwestycyjnej dla dzia-
łalności zaawansowanej technologicznie zdo-
minowały także podregiony metropolitarne.
W nich koncentruje się infrastruktura i kadra
badawczo-rozwojowa. Rynek pracy to spe-
cjaliści wyedukowani zarówno w lokalnych
ośrodkach akademickich, jak i migranci
„ściągnięci” przez atrakcyjne warunki życia
(praca, płaca, relaks, kultura etc.). Ośrodki te
cechuje najlepiej rozwinięta infrastruktura te-
leinformatyczna i relatywnie wysoko upla-
sowany transport pasażerski.

Podnoszenie 
atrakcyjności inwestycyjnej

Kompetencje instytucji publicznych w dzie-
dzinie kształtowania atrakcyjności inwesty-
cyjnej (analogię nasuwa promocja Polski, jako
kraju atrakcyjnego turystycznie) są rozpro-
szone. Efektywność działań na tym polu wy-
maga współpracy jednostek terytorialnych
wszystkich szczebli – od gminy, przez powiat
i województwo, po instytucje centralne. Przy-
kładem takiej współpracy jest tworzenie pro-
fesjonalnych instytucji o zasięgu lokalnym lub
regionalnym, zajmujących się poszukiwaniem
i obsługą inwestorów.

W sferze materialnej konieczny jest roz-
wój infrastruktury komunikacyjnej i zapew-
nienie odpowiedniej podaży dobrze przygo-

towanych terenów inwestycyjnych. Istotne są
także działania o charakterze informacyjno-
-promocyjnym i usługowym. Chodzi o ko-
ordynowanie i koncentrowanie działań pro-
mocyjnych kierowanych do potencjalnych in-
westorów (np. strony internetowe czy uczest-
nictwo w imprezach targowo-wystawienni-
czych). Winno się zwiększyć precyzję promocji
inwestycyjnej (znajomość swoich atutów i sła-
bości ułatwi dopasowanie oferty do oczeki-
wań konkretnych inwestorów). Należy także
zaoferować zachęty inwestycyjne (np. udo-
stępnienie lokalizacji w specjalnych strefach
ekonomicznych czy ulgi w podatkach lokal-
nych) oraz zapewnić sprawną obsługę pro-
cesu inwestycyjnego (np. poprzez pomoc
w kwestiach formalno-prawnych czy po-
moc w rekrutacji pracowników i szkole-
niach). Ważne jest także zapewnienie spraw-
nej obsługi proinwestycyjnej (np. pomoc
w rozwiązywaniu pojawiających się proble-
mów inwestorów).

Kończąc, wskażmy na konkluzję zawar-
tą w omawianym raporcie: „Wszystkie omó-
wione działania wzmacniają regionalną atrak-
cyjność inwestycyjną. Zwiększają szansę na
przyciągnięcie nowych inwestorów lub na
skłonienie już działających do reinwestycji.
Podkreślić także warto, że wzmacnianie
atrakcyjności inwestycyjnej sprzyja nie tylko
inwestorom zewnętrznym (krajowym i za-
granicznym), ale przede wszystkim powinno
polepszyć warunki już prowadzonej działal-
ności gospodarczej”. �
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Zuwagi na fakt, iż wiele z tych umów
nie weszło jeszcze w życie, bądź we-
szło w życie niedawno, otwarte po-
zostaje zagadnienie, na ile w prak-

tyce będą one sprawnym narzędziem wy-
miany informacji. Bardzo ciekawym pro-

gnostykiem w tym zakresie może być prece-
densowe orzeczenie, które wydał w dniu
13 września 2013 roku Sąd Najwyższy Kaj-
manów. Na mocy tego orzeczenia sąd naka-
zał władzom podatkowym usunięcie wszel-
kich danych i dokumentacji przekazanej au-

stralijskim władzom podatkowym w ramach
umowy o wymianie informacji podatkowej.
Sąd zakazał również wykorzystania udo-
stępnionych informacji w jakikolwiek sposób.

Sprawa dotyczyła dwóch spółek mających
siedziby na Kajmanach – M.H. Investments

Wymiana informacji podatkowych 
ma swoje granice
Pod naciskiem Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) kraje
znane z przyjaznych inwestorom systemów podatkowych (tzw. „raje 
podatkowe”) zawierają w ostatnich latach umowy o wymianie informacji 
w sprawach podatkowych, umożliwiające w pewnych okolicznościach dostęp
do informacji, które mogą mieć istotne znaczenie dla określenia wymiaru 
i poboru podatków. Przykładowo, Polska zawarła takie umowy z Andorą, Belize,
Bahamami, Bermudami, Brytyjskimi Wyspami Dziewiczymi, Dominiką, 
Gibraltarem, Grenadą, Guernsey, Kajmanami, Liberią, San Marino i wyspą Man
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oraz J.A. Investments. Australijskie władze po-
datkowe (ATO) od kilku lat rozpracowywa-
ły schemat strukturalny i przepływy kapi-
tałowe pomiędzy spółkami na Kajmanach
oraz ich spółkami zależnymi, za którym mie-
li stać księgowi Vanda Gould oraz John
Scott Leaver. Schemat polegał na tym, że
spółki na Kajmanach były udziałowcami
czterech spółek zależnych, które osiągały do-
chód głównie  z transakcji na udziałach. Do-
chody te były transferowane do spółek na
Kajmanach. Australia twierdziła, że księgowi
są głównymi beneficjentami kajmańskich
spółek. W związku z tym ATO wystosowa-
ło cztery prośby o udzielenie informacji
i przekazanie dokumentów związanych
z działalnością i strukturą tych dwóch spół-
ek. Prośby te zostały oparte na podstawie
umowy pomiędzy Australią i Kajmanami
o wymianie informacji podatkowych, za-
wartej w dniu 30 marca 2010 roku, która we-
szła w życie w dniu 14 lutego 2011 roku.

Australia w skierowanych pismach zwró-
ciła się o dane i dokumenty dotyczące roku
podatkowego zakończonego 30 czerwca
2011 roku (zgodnie z przepisami podatko-
wymi Australii), a także udzielenie zgody na
wykorzystanie otrzymanych informacji w
postępowaniach sądowych oraz na przeka-
zanie tych danych brytyjskim władzom po-
datkowym HMRC.

Obydwie spółki złożyły skargi do Sądu na
Kajmanach (Cayman Grand Court – polski od-
powiednik SO i WSA), podnosząc następują-
ce zarzuty: przedmiot zapytania skierowane-
go przez ATO dotyczył okresu, który nie może
zostać objęty umową o wymianie informacji po-
datkowych. Zgodnie z umową, wymianie pod-
legają informacje dotyczące okresów podat-
kowych rozpoczynających się od 1 lipca 2010
roku; informacje uzyskane przez władze po-
datkowe na Kajmanach (TIA) zostały uzyskane
w sposób nielegalny, w związku z tym, że nie
dopełniono wymaganych formalności wzglę-
dem spółek; zgoda udzielona ATO na wyko-
rzystanie informacji w postępowaniach sądo-
wych w Australii, a także na przekazanie in-
formacji innym władzom podatkowym zosta-
ła udzielona z naruszeniem prawa.

Sąd na Kajmanach podtrzymał stano-
wisko spółek. W wydanym wyroku z dnia
13 września 2013 roku zwrócił uwagę, że
umowa o wymianie informacji podatkowych
nie może naruszać innych aktów prawnych
wyrażających naczelne zasady prawne. Zgod-
nie z obowiązującym na Kajmanach Confi-
dential Relationships Preservation Law, wy-
korzystanie informacji w procesach sądowych
oraz przez inne władze podatkowe powinno
odbyć się za zgodą sądu na Kajmanach, przy
czym władze spółki, których dotyczyły zbie-
rane informacje, powinny zostać poinfor-

mowane o tym, jakich informacji wymaga
dana władza podatkowa. Spółki powinny
były zostać przesłuchane na tę okolicz-
ność. Ponadto sąd stwierdził naruszenie aktu
Bill of Rights, w szczególności prawa do pry-
watności, poufności korespondencji i wła-
sności.

W wydanym orzeczeniu sąd na Kajma-
nach nakazał niezwłoczne usunięcie zebra-
nych przez władze podatkowe informacji,
a także niezwłoczne poinformowanie ATO
o nakazie zwrotu lub zniszczenia tych danych
oraz zakazie wykorzystania ich w postępo-
waniach sądowych oraz przekazywania ich
obcym władzom podatkowym.

W rezultacie ATO wniosło sprawę do au-
stralijskiego Sądu Federalnego, który stwier-
dził, że wyrok ogłoszony przez sąd na Kaj-
manach nie wiąże Australii, w związku z czym
mimo że może to stanowić naruszenie pra-
wa na Kajmanach, informacje mogą zostać
wykorzystane w zamierzony sposób. W re-
zultacie Vanda Gould i John Leaver zostali
postawieni w stan oskarżenia.

Z pewnością okoliczności nie wskazują,
że umowy te utracą ważność. Jest to jednak
bardzo ważny sygnał ostrzegawczy dla or-
ganów podatkowych, iż nie mogą prosić, prze-
kazywać i otrzymywać danych o podatnikach
bez ograniczeń. Przekazanie wszelkich in-
formacji musi mieć podstawę w przepisach
umów o wymianie informacji podatkowych,
ale także w innych normach, które mają ran-
gę zasad prawnych (np. Konstytucja, Euro-
pejska Konwencja Praw Człowieka).

Warto zatem zwrócić uwagę, czy infor-
macje przekazane na żądanie władz podat-
kowych innego kraju lub informacje otrzy-
mane przez polskie władze podatkowe nie na-
ruszyły warunków przewidzianych w umowie
oraz czy nie naruszają praw człowieka i oby-
watela wyrażonych np. w Konstytucji. Spra-
wa Kajmanów jest precedensowa na tle
państw znajdujących się w systemie common
law. Nie oznacza jednak, że podobna sytuacja
nie mogłaby zaistnieć w systemach prawa sta-
nowionego, np. w Polsce. Warto wówczas
podjąć próbę weryfikacji sądowej, czy prze-
kazane, a w szczególności otrzymane przez
polskie organy podatkowe informacje, są
zgodne z prawem. Jeśli wykażemy brak le-
galności tych informacji, tym samym zablo-
kujemy możliwość jakiegokolwiek ich wyko-
rzystania w postępowaniach podatkowych
i sądowych.

Robert Nogacki, Adriana Panas

Radca Prawny Robert Nogacki jest
właścicielem Kancelarii Prawnej Skarbiec

która specjalizuje się w planowaniu podat-
kowym.

Kancelaria Prawna Skarbiec, specjali-
zuje się w kompleksowej obsłudze prawnej

podmiotów gospodarczych.
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Raport zawiera analizę 150 projektów
inwestycyjnych w obszarze IT firm
z branży metalowej. Szeroko opisuje
problemy polskich przedsiębiorstw

sektora MSP i korporacyjnego, które w roku
2013 wybierały rozwiązania informatyczne de-
dykowane produkcji.

W latach 2012–2013 firma informatycz-
na Business Penetration & Consulting (BPC)
objęła działaniami doradczymi i edukacyjnymi
ponad 300 przedsiębiorstw branży metalowej.
Blisko 70 proc. z nich wskazało, że posiada-
na infrastruktura informatyczna nie spełnia
wymaganych funkcjonalności i konieczna
jest modernizacja stosowanych rozwiązań IT.
Jak twierdzi Wojciech Ziaja, dyrektor sprze-
daży BPC: – W pierwszym kwartale 2013 roku
kompleksową wymianą rozwiązań w zakre-
sie zarządzania – ERP było zainteresowanych
55 przedsiębiorstw, udoskonaleniem pro-
dukcji poprzez wprowadzenie rozwiązań
specjalistycznych, tj. MES, SCADA, CMMS,
APS, blisko 100 firm.

W II części raportu, zatytułowanej „Ka-
talog rozwiązań dla branży metalowej/ma-
szynowej”, BPC opisuje rozwiązania IT, któ-
re znalazły zastosowanie w praktyce. Są to
systemy klasy ERP funkcjonalnie dostoso-
wane do wdrożeń w przedsiębiorstwach
branży metalowej, np. w obszarze zarządzania
gospodarką narzędziową czy utrzymania
ruchu. Ponadto opisanych zostało kilkanaście
specjalistycznych rozwiązań, które uzupełniają
moduły ERP, tj. aplikacje do planowania i roz-
liczania produkcji, zarządzania ogółem na-
rzędzi stosowanych przez przedsiębiorstwo,
planowania, monitorowania i rozliczania
utrzymania ruchu (CMMS). Pojawiają się
również opisy systemów dedykowanych dzia-
łom konstrukcyjnym – CAD/CAM. Na ży-
czenie przedsiębiorców w katalogu zamiesz-
czone zostały również przykłady rozwiązań
dedykowanych zarządzaniu wykrojem blach,
symulacji procesów odlewniczych oraz opi-
sy rozwiązań do zarządzania odlewnią.
Część katalogową uzupełniają opisy do-
stawców rozwiązań, którzy posiadają do-
świadczenie w realizacji projektów branżo-
wych.

Raport Analityczny BPC dedykowany
branży metalowej został opatrzony wypo-
wiedziami ekspertów – szefów pionów IT, pro-
dukcji, logistyki, którzy uczestniczyli w pro-
cesach wyboru rozwiązań IT w swoich przed-
siębiorstwach. Decydenci opisali problemy,
z którymi borykali się na etapie wyboru sys-
temów oraz w trakcie ich wdrożeń. Czytelni-
kom udzielili kilka własnych wskazówek, z któ-
rych mogą skorzystać, analizując systemy oraz
przeprowadzając rozmowy z dostawcami.

Projekty inwestycyjne opisane w Ra-
porcie Analitycznym BPC przedstawione
są na tle ekonomicznej sytuacji branży. Do-
kument jest cennym wsparciem dla kadry
kierowniczej przedsiębiorstw, która bory-
ka się problemami informatyzacji. Może
wpierać również planowanie działań mar-
ketingowo-handlowych dostawców roz-
wiązań.

www.it-penetration.pl

Inauguracja raportu BPC
20 marca bieżącego roku w katowickim hotelu Qubus miała miejsce 
inauguracja Raportu Analitycznego BPC dedykowanego branży metalowej.
Na spotkanie przybyło blisko 100 osób sektora metalowo-maszynowego 
z całej Polski: zarządy przedsiębiorstw, szefowie pionów merytorycznych
oraz dostawcy rozwiązań informatycznych

BPC to grupa firm konsultingowych, która kieruje usługi doradcze do przed-
siębiorstw sektora MSP oraz korporacyjnego. Wspiera zarządy oraz kadrę de-
cyzyjną przedsiębiorstw w procesach wyboru zaawansowanych rozwiązań
informatycznych. Poza działalnością doradczą BPC prowadzi szeroko zakrojone
działania edukacyjne. Realizowany obecnie przez BPC bezpłatny program eduka-
cyjny  cyklu „Synergia Systemów IT: ERP + MES + SCADA” kierowany jest do
przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie całego kraju. W latach 2013–2014
BPC przeszkoli ponad 5 tys. przedsiębiorców. Zaprezentuje ponad 150 rozwiązań
dedykowanych polskim przedsiębiorstwom.

Wysokość budżetu
przeznaczonego na informatyzację

Źródło: Dane Analityczne Business Penetration & Consulting [BPC]
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200-500 tys. zł

200 tys. zł

powyżej 1 mln zł

0,5-1 mln zł



Połączenie spójnej oferty produktowej,
sprawnego zarządzania oraz umie-
jętności wykwalifikowanych pra-
cowników sprawiło, że firma bardzo

szybko zdobyła uznanie na polskim rynku,
a preparaty wyróżniane są prestiżowymi na-
grodami zarówno przez farmaceutów, jak
i konsumentów.

Melatonina LEK-AM – pierwszy lek fir-
my, wprowadzony w 2000 roku, to najbardziej
utytułowany preparat z oferty przedsiębior-
stwa. Od lat jest najlepiej sprzedającym się
produktem spośród dostępnych na rynku pre-
paratów na sen. Melatonina jest wyjątkowa
ponieważ działa na przyczynę zaburzeń snu,
przywracając zdrowy fizjologiczny sen.

Problemy z bezsennością oraz zaburze-
nia rytmu dobowego dotyczą już nawet po-
łowy dorosłych Polaków i nie są domeną tyl-
ko ludzi w starszym wieku, ale także młodych,
aktywnych zawodowo osób. Wynika to z szyb-
kiego rytmu życia, intensywności pracy za-
wodowej, stresu i braku aktywności fizycznej
na świeżym powietrzu. Jak wynika z badań,
osoby z niedoborem melatoniny mają gorszą
jakość snu, problemy z zasypianiem, często
budzą się w nocy, a rano są niewyspane i zmę-
czone.

W tym roku Melatonina LEK-AM otrzy-
mała godło i certyfikat „Najlepsze w Polsce
– The Best in Poland” – znak jakości usank-
cjonowany przez Unię Europejską i przez Ko-
misję Europejską. Godło to stanowi wyróż-
nik solidności i jakości.

Maglek B6 to lek OTC, doskonała kom-
pozycja najwyższej jakości magnezu w postaci
łatwo przyswajalnej soli (mleczan magnezu)
oraz witaminy B6, która zwiększa wchłania-
nie tego pierwiastka oraz zatrzymuje go w or-
ganizmie. Maglek B6 łagodzi stany nerwowe,
objawy przemęczenia i stresu, poprawia kon-
centrację. Wskazany jest dla osób w okresie in-
tensywnego wysiłku fizycznego lub umysło-
wego, narażonych na stres, uskarżających się
na osłabienie, skurcze łydek. Jest to również
sprawdzony preparat w profilaktyce wielu cho-
rób serca. Maglek B6 to najpopularniejszy lek
zawierający magnez i witaminę B6. Doceniony

przez konsumentów otrzymał w 2012 roku na-
grodę Złoty Otis. Farmaceuci przyznali mu
prestiżową nagrodę Złoty Środek i po raz pią-
ty tytuł „Produktu Roku”. Wydawnictwo Ap-
teka z Wrocławia opublikowało wyniki badań
ankiety przeprowadzonej wśród farmaceutów
w marcu 2014 roku w podręczniku „Świat far-
macji – Produkty Roku 2014”. Na pytanie
„Który produkt będą państwo najczęściej
polecali swoim pacjentom w roku 2014?” więk-
szość farmaceutów, bo aż 78 proc., wskaza-
ło produkt Maglek B6 w kategorii „Prepara-
ty z magnezem”.

Poza lekami na receptę i bez recepty fir-
ma produkuje suplementy diety, które po-
zwalają utrzymać dobrą kondycję zdrowia.
W 2013 roku wprowadzonych zostało na ry-
nek siedem suplementów diety o unikalnym
składzie: Dentocal, Biorefinof, NervoCalm,
Ligamento, Szafraceum, Prostaceum oraz
AdCort.

Suplement diety AdCort to nie tylko no-
wość w ofercie firmy LEK-AM, ale również
krok do przodu w nowoczesnym podejściu do
zdrowia społeczeństwa. Innowacyjny, wielo-

składnikowy preparat powstał samodzielnie
w LEK-AM przy merytorycznym wsparciu
profesorów bromatologii, alergologii i pul-
monologii. Dzięki temu znajduje uznanie
u lekarzy zajmujących się na co dzień lecze-
niem astmy i POChP. W ich opinii suplement
ten ma skład idealnie komponujący się z po-
trzebami pacjenta długotrwale leczonego
steroidami (często do końca życia). AdCort
jest nowoczesnym preparatem, którego skład-
niki pomagają w utrzymaniu prawidłowego
stanu błon śluzowych (w tym błon śluzowych
w płucach) i zdrowia skóry (witamina A) oraz
zdrowych kości (witaminy D i K). Witamina
E pomaga w ochronie komórek przed stresem
oksydacyjnym.

Fundacja Qualitas z Katowic, organiza-
tor konkursu promującego jakość w Polsce,
nominowała, a następnie nagrodziła Ad-
Cort tytułem „Jakość Roku” w kategorii
produkt. Uroczystość wręczenia nagród od-
była się 24 marca 2014 roku w warszawskim
Hotelu Radisson Blu Centrum.

www.lekam.pl
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Zasłużony deszcz nagród
Głównym celem Przedsiębiorstwa Farmaceutycznego LEK-AM jest 
dostarczanie wysokiej jakości produktów z różnych gałęzi medycyny 
w jak najwyższym standardzie, jednocześnie dostosowanych cenowo 
do możliwości polskiego pacjenta. W ciągu czternastu lat działalności 
firma rozwija gamę produktów w wielu obszarach medycyny jak: 
kardiologia, gastroenterologia, antybiotyki, psychiatria, urologia, 
okulistyka, ortopedia, onkologia, pulmonologia i alergologia

GOSPODARKA

Prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak, rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
i Danuta Hanna Jakubowska, PR manager firmy LEK-AM, podczas finału
Konsumenckiego Konkursu Jakości Produktów i Usług „Najlepsze w Polsce
– The Best in Poland” organizowanego przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego,
który odbył się 10 kwietnia 2014 roku



Instalacja stacji transforma-
torowej polega na umiejsco-
wieniu jej w granicy działki
i podłączeniu kablami śred-

niego napięcia do sieci energe-
tycznej, skąd następnie kablami ni-
skiego napięcia prąd dostarczany
jest do końcowego odbiorcy. Jest to
standardowe rozwiązanie w przy-
padku firm energetycznych do-
starczających prąd. Mało kto jed-
nak zastanawia się nad opłacal-
nością tego typu przyłącza, dlate-
go spróbujemy to przeanalizo-
wać.

Załóżmy, iż stacja transfor-
matorowa znajduje się w odle-
głości 190 m od hali produkcyjnej,
do którego mamy doprowadzić
energię elektryczną. Koszt podłą-
czenia kabli niskiego napięcia
(obejmujący cenę zakupu kabli oraz ich uło-
żenia) wyniesie według cennika 184 480,60 zł.
Gdy zakład pracuje 24 godziny na dobę przez
siedem dni w tygodniu, to na takim odcinku
generujemy straty w zużyciu energii elek-
trycznej w wysokości 7 471,17 zł miesięcznie
a 89 654,08 zł rocznie, co daje aż 896 540,83
zł strat w okresie 10 lat!

W dobie żarówek energooszczędnych, do-
mów pasywnych wykorzystujących odna-
wialne źródła energii i zyskującej z każdym ro-
kiem na popularności modzie na ekologię na-
suwa się pytanie, w jaki sposób można by było
zredukować te straty?

Skutecznym rozwiązaniem jest przenie-
sienie stacji transformatorowej do siedziby za-
kładu czy też firmy, możliwie jak najbliżej ma-
szyn i urządzeń. Funkcję taką spełniają prze-
mysłowe stacje transformatorowe ICZ-E.
Dzięki ich zastosowaniu eliminujemy ko-
nieczność zakupu drogich kabli niskiego na-
pięcia, które zastępujemy tanimi kablami
średniego napięcia. Przy założeniu, iż prze-
mysłowa stacja transformatorowa ICZ-E
oddalona jest od sieci energetycznej o 190 m,
wspomniany wyżej koszt podłączenia kabli
średniego napięcia (zakup i koszt ułożenia)
zmniejsza się do 41 675,10 zł. Redukcji ule-
gają także straty w przesyle energii elektrycznej.
Zakład pracujący 24 godziny na dobę przez
siedem dni w tygodniu zmniejsza straty do

kwoty 48,19 zł miesięcznie, co daje roczną
kwotę strat w wysokości 578,27 zł oraz kwo-
tę 5782,70 zł za okres 10 lat. Różnica
w zmniejszeniu strat w przesyle energii elek-
trycznej, jaką uzyskuje się przy wykorzysta-
niu przemysłowej stacji transformatorowej
ICZ-E w porównaniu do standardowej sta-
cji transformatorowej, jest diametralna.

Wśród dostępnych na rynku stacji trans-
formatorowych jedynie opatentowana prze-
mysłowa stacja transformatorowa spełnia wy-
magania przemysłu w obniżaniu kosztów sta-
łych. Przemysłowe stacje transformatorowe
ICZ-E (Inteligentne Centrum Zarządzania
Energią) są produkowane przez polską firmę

Elektrobud SA. Zabudowa stacji transfor-
matorowej na hali produkcyjnej zwiększa
możliwości zagospodarowania terenu oraz
wpływa na estetykę i bezpieczeństwo. Cena
przemysłowych stacji transformatorowych
ICZ-E jest porównywalna z cenami tra-
dycyjnych stacji transformatorowych. Ja-
kość stacji potwierdzona jest Certyfikatem
Instytutu Elektrotechniki w Warszawie
nr 10/28/NBR/2011. Przemysłowa stacja
transformatorowa została opatentowana
pod numerem 14690 w Unii Europejskiej.
ICZ-E realizuje strategię Europa 2020
– gospodarka niskoemisyjna poprzez zmniej-
szenie zużycia energii elektrycznej. Została
również wyróżniona godłem „Eko-Inspiracja
2013” w kategorii produkt. Dodatkowym
czynnikiem przemawiającym na korzyść sta-
cji transformatorowych ICZ-E jest to, że ofe-
rująca je firma Elektrobud SA jest w stanie wy-
liczyć wymierną wyliczalną korzyść finanso-
wą, którą uzyska klient, wybierając jej inno-
wacyjne rozwiązanie.

www.elektrobud.pl

Oszczędność w cenie
Jednym stacje transformatorowe kojarzą się z betonowymi „klockami”,
innym ze słupami usytuowanymi przy ulicach. Swoimi kształtami 
– przeważnie archaicznymi – dość specyficznie wpisują się w otoczenie. 
Wiadomo, że chcemy mieć prąd, ale czy na pewno musi to tak wyglądać?

GOSPODARKA
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Krajowy lider 
zielonych technologii

Wstępne dane mówią, że pod koniec 2013 roku 
Polska przekroczyła próg 1,5 mln mkw. 
zainstalowanych kolektorów słonecznych, 
a ich łączna moc cieplna – powyżej 1 GW 
– odpowiada mocy największej budowanej 
obecnie w Polsce elektrowni węglowej w Opolu 
– mówi Grzegorz Wiśniewski, prezes zarządu 
Instytutu Energetyki Odnawialnej

KOLEKTORY SŁONECZNE



Jak plasuje się energia słoneczna na tle
innych odnawialnych źródeł energii, biorąc
pod uwagę potencjał krajowego rynku, do-
tychczasowe wyniki sprzedaży i możliwe roz-
wiązania, stopień wykorzystania, wreszcie
uzyskiwane oszczędności?

– Jak wynika z badań Instytutu Ener-
getyki Odnawialnej, od 2011 roku energetyka
słoneczna termiczna pod względem obrotów
stanowi trzecią, po energetyce wiatrowej
i biomasie, branżę energetyki odnawialnej
w Polsce i pierwszą w segmencie zielonego
ciepła i chłodu. Udziały energii słonecznej
w bilansie zużycia ciepła i chłodu przewyż-
szają udziały biogazu, energii geotermalnej
i pomp ciepła, ustępując jedynie ilości cie-
pła produkowanego w kotłach z biomasy.
Jest to też druga pod względem dynamiki
– po energetyce wiatrowej – branża całej
energetyki odnawialnej w Polsce. Dotychczas
był to najbardziej przewidywalny i stabilny
sektor w dłuższym okresie. Średnioroczne
tempo wzrostu branży kolektorów słonecz-
nych w ostatniej dekadzie mieści się w prze-
dziale 30–40 proc. i w dalszym ciągu jest jed-
nym z najwyższych spośród wszystkich sek-
torów energetyki odnawialnej w Polsce oraz
w relacji do rynków kolektorów słonecznych
w innych krajach UE. Energetyka słonecz-
na stała się w Polsce największym ekspor-
terem w tej grupie technologii. Daleko jej jed-
nak do nasycenia krajowego rynku; z udzia-
łem 3,2 mkw. kolektorów słonecznych pla-
suje się daleko poza europejskim liderem
– Austrią, gdzie na 100 mieszkańców przy-
pada ponad 6 mkw. zainstalowanych ko-
lektorów słonecznych, a średnioterminowy

potencjał to 10–30 mkw. na 100 mieszkań-
ców. Sektor kolektorów słonecznych ma
w dalszym ciągu olbrzymi potencjał i per-
spektywy wzrostu jako wiodąca technologia
tzw. energetyki prosumenckiej. Wyniki naj-
nowszych badań rynkowych przedstawia-
jących aktualną sytuację na rynku kolekto-
rów słonecznych, a także kotłów na bioma-
sę oraz systemów fotowoltaicznych zapre-
zentujemy podczas VII Forum Przemysłu
Energetyki Słonecznej i Biomasy, które od-

będzie się w dniach 12–13 czerwca w Raci-
borzu, ale wstępne dane mówią, że pod ko-
niec 2013 roku Polska przekroczyła próg
1,5 mln mkw. zainstalowanych kolektorów
słonecznych, a ich łączna moc cieplna – po-
wyżej 1 GW – odpowiada mocy największej
budowanej obecnie w Polsce elektrowni
węglowej w Opolu.

Jak wypadają polscy producenci ko-
lektorów słonecznych? Czy mają szansę
konkurować z zachodnimi twórcami inno-
wacyjnych instalacji?

– Rynek kolektorów słonecznych jest
konkurencyjny i trudny. Służy klientom, bo
ceny kolektorów realnie ciągle spadają, ale
oznacza to też mniejsze marże dla produ-
centów i ciągłą walkę na rynku. Mimo wszyst-
ko branża ciężką i konsekwentną pracą na
rzecz rozwoju technologii, poprawy jakości,
obniżenia kosztów, ale też eksportu, tj. po-
prawy bilansu handlowego kraju, pozyskała
zaufanie odbiorców i zdobyła zasłużony
w pełni status krajowego lidera zielonych tech-
nologii. Rynek kolektorów słonecznych jest
niemalże doskonały, otwarty na konkurencję
międzynarodową i silnie konkurencyjny.
Ma też – przynajmniej do tej pory – powa-
żanie decydentów regulujących rynek energii
i wspierających rozwój energetyki odnawial-
nej. Należy zatem mieć nadzieję, że tak po-
trzebne wsparcie decydentów towarzszące
bardzo wysokiej akceptacji społecznej będzie
utrzymane.

Kto najczęściej decyduje się na zasto-
sowanie kolektorów i na ile analizy rynku po-
zwalają na optymistyczne prognozy dla dal-
szego rozwoju w tym segmencie?

– Kolektory słoneczne cieszą się dużym
zainteresowaniem wśród mieszkańców dom-
ków jednorodzinnych, w szczególności tych
korzystających z kotłów węglowych, oraz in-
stytucji publicznych. Dotychczas najważ-
niejszym wsparciem ze strony państwa dla
branży kolektorów słonecznych jest znany
i przytaczany także w UE jako wzorcowy
przykład realizacji programu dotacji do za-
kupu i montażu mikroinstalacji OZE. Cho-
dzi o program Narodowego Funduszu

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
dopłat do kredytów na zakup kolektorów sło-
necznych przez osoby fizyczne i wspólnoty
mieszkaniowe. Od momentu uruchomienia
programu w sierpniu 2010 roku do końca
2012 roku skorzystało z niego około 34,2 tys.
rozsianych po całym kraju prosumentów, wy-
korzystując na ten cel 227 853 tys. zł dota-
cji. Realizacja programu wskazuje na ciągłe
zainteresowanie i rosnącą z roku na rok, na-
wet w miesiącach zimowych, liczbę wniosków
o dofinansowanie. Co ciekawe, programem
najbardziej są zainteresowani mieszkańcy
wsi wykorzystujący najtańsze obecnie pali-
wo, jakim jest węgiel – tu chodzi o wygodę
i zmniejszone zapylanie także w okresie let-
nim – lub jedno z najdroższych paliw, jakim
jest gaz płynny LPG – tu decydują czynniki
ekonomiczne. Na terenach podmiejskich
głównymi inwestorami w kolektory słonecz-
ne są właściciele domów korzystający z gazu
ziemnego i energii elektrycznej do przygo-
towania ciepłej wody użytkowej. Te trendy
rynkowe będą kontynuowane, ale ww. inwe-
storzy coraz częściej będą się decydować na
dokładanie jeszcze jednej, innej mikroinsta-
lacji OZE do produkcji energii elektrycznej,
takiej jak system fotowoltaiczny, np. dacho-
wa elektrownia słoneczna, lub mikrowiatra-
ki, tak aby – tworząc hybrydy z mikroinsta-
lacji – zwiększyć zakres własny pokrycia
potrzeb energetycznych.

Na jakie wsparcie finansowe ze środków
publicznych mogą liczyć projekty energe-
tyczne i jakie rodzaje odnawialnych źródeł
energii są uznawane za najbardziej przy-
szłościowe, a w efekcie finansowane naj-
bardziej hojną ręką?

– Dotychczas największym wsparciem
finansowym ze środków publicznych mo-
gły poszczycić się właśnie kolektory sło-
neczne w ramach wspomnianego programu
NFOŚiGW. W świetle przyjętego przez rząd
projektu ustawy o odnawialnych źródłach
energii rząd częściowo otworzył rynek ener-
gii elektrycznej dla małych przydomowych
mikroinstalacji, umożliwiając sprzedaż nad-
wyżek wyprodukowanej, ale niezużytej na
miejscu energii do sieci po zagwarantowanej
cenie, która wynosi 80 proc. stawki dla innych
OZE. To jednak rozwiązanie, które samo
w sobie nie zapewni przekroczenia progu ren-
towności tych instalacji. Szansą dla mikro-
instalacji do produkcji energii elektrycznej
– do mocy 40 kW, ale również – w ograni-
czonym zakresie – ciepła – do 300 kW – bę-
dzie nowy program NFOŚiGW pn. „Prosu-
ment”. Budżet programu na lata 2014–
2020 wynosi 600 mln zł . Pewną szansę dla
prosumentów stanowić mogą również fun-
dusze unijne na lata 2014–2020, o ile regio-
ny i gminy aktywnie włączą się w organizo-
wanie indywidulanych, małych przedsię-
wzięć w tzw. projekty grupowe. 

Rozmawiał Tomasz Rekowski
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Średnioroczne tempo wzrostu branży kolektorów
słonecznych w ostatniej dekadzie mieści się 
w przedziale 30–40 proc. i w dalszym ciągu jest 
jednym z najwyższych spośród wszystkich 
sektorów energetyki odnawialnej w Polsce 
oraz w relacji do rynków kolektorów słonecznych 
w innych krajach UE. Energetyka słoneczna 
stała się w Polsce największym eksporterem 
w tej grupie technologii. Daleko jej jednak 
do nasycenia krajowego rynku



Firma Geres-Asco powstała w roku
1991 w trosce o klimat i miejsce,
w jakim żyjemy, w odpowiedzi na po-
trzeby ludzkości i jej rosnące zapo-

trzebowanie na energię, a także z myślą o wy-
czerpujących się zapasach paliw konwen-
cjonalnych . Od samego początku głównym
jej celem była popularyzacja ekologicznych
systemów grzewczych. Dynamiczny rozwój
zainteresowania energetyką słoneczną w Pol-
sce i na świecie spowodował, iż z biegiem cza-
su firma zajęła się produkcją płaskich kolek-
torów słonecznych.

Produkowane przez firmę Geres-Asco ko-
lektory słoneczne należą do najbardziej ce-
nionych w Polsce i Europie. Innowacyjna tech-
nologia pozwoliła stworzyć jej jedne z naj-
bardziej efektywnych kolektorów na świecie
o sprawności 88 proc. Firma nieustannie po-
szukuje nowych rozwiązań, stosuje najlepsze
technologie i doskonali swoje produkty.

Zastosowanie unikalnej technologii łą-
czenia wysokiej jakości absorbera (z powło-
ką wysokoselektywną) z rurkami miedziany-
mi pozwoliło firmie osiągnąć maksymalne
uzyski energetyczne kolektora. Produkty fir-
my Geres-Asco cechuje precyzja wykonania,
dokładny dobór najlepszych materiałów,
bezpieczeństwo użytkowania i żywotność
działania, a ich najwyższą jakość potwierdzają
liczne badania w najlepszych europejskich la-

boratoriach (INTA, AIT) i uzyskane
certyfikaty, m.in. Solar

Keymark. Co ważne, zestaw solarny firmy Ge-
res-Asco jako pierwszy i jedyny w Polsce zo-
stał odznaczony europejskim prestiżowym
znakiem jakości Solar Keymark.

W centrum zainteresowań firmy Geres-
Asco jest zawsze zadowolony

klient. Wśród klientów spółki są zarówno
klienci indywidualni, jak i firmy instalatorskie,
projektanci, architekci i inwestorzy. Oferta fir-
my jest tak bogata, że każdy znajdzie w niej
coś dla siebie, a jej pracownicy profesjonal-
nie doradzą najlepsze rozwiązania.

Geres-Asco to firma otwarta na wszelkie
pomysły i wskazówki, która nieustannie dąży
do doskonałości, pragnąc stać się jak najbar-
dziej atrakcyjną firmą w kategorii energii od-
nawialnej – zarówno na polskim, jak i na świa-
towym rynku. Posiada bogate zaplecze roz-
wojowo-konstrukcyjne i zatrudnia wielu spe-
cjalistów z różnych dziedzin, w tym: specja-
listów technicznych, projektantów, testerów
i grafików. Stawia na nowoczesność i po-
stęp. Mając na uwadze satysfakcję klienta
oraz troskę o środowisko – dba o naj-
wyższą jakość oferowanych kolektorów.

www.geresasco.com

Jakość i oszczędność
Geres-Asco Sp. z o. o. jest producentem płaskich kolektorów 
słonecznych. Bogata oferta firmy obejmuje: kolektory słoneczne, 
zestawy solarne, mocowania, uchwyty i złączki. Dzięki zastosowaniu 
innowacyjnej technologii spółka stworzyła jedne z najbardziej 
efektywnych kolektorów na świecie o sprawności 88 proc.
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Zestaw solarny AQUA DUO został wyposażony w wysokowydajne kolektory Gm5
o powierzchni 2,5 mkw. i odpowiednio dobrany podgrzewacz. Całością steruje
grupa solarna wraz z sterownikiem. Do ochrony instalacji przed nagłymi wahania-
mi ciśnień służy solarne naczynie wzbiorcze. Każdy zestaw zawiera mrozoodporny
płyn obiegu solarnego na bazie nieszkodliwego glikolu propylenowego. Dodatkowo
zestawy wyposażone są w kompletny zestaw złączek i mocowań. Zestaw AQUA
DUO został przebadany na zgodność z normą EN 12976, co zostało potwier-
dzone odrębnym certyfikatem Solar Keymark. Znak Solar Keymark gwarantuje
poprawne działanie zestawu, bezpieczną obsługę i wysokie uzyski energetyczne.
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Stowarzyszenie Eksporterów Polskich
poświęca wiele uwagi analizie i oce-
nom opinii eksporterów dotyczących
m.in. ich działalności w obecnych

warunkach. W opiniach przedsiębiorców
dominuje nurt konstruktywnych inicjatyw
na rzecz przezwyciężania trudności gospo-
darczych. Chodzi szczególnie o poszukiwa-
nia rozwiązań realizacyjnych, które są przed-
miotem działań podejmowanych przez Sto-
warzyszenie Eksporterów Polskich, zrzesza-
jące ponad 300 eksporterów ze wszystkich
branż i regionów kraju oraz ponad 5000 firm
współpracujących z SEP. Spotkania, a zwłasz-
cza coroczne kongresy i konferencje progra-
mowe Stowarzyszenia Eksporterów Pol-
skich, pozwalają na omówienie realiów pol-
skiego eksportu w kompetentnych gremiach,
liczących 200–300 osób. Wypracowane sta-
nowiska są niezwłocznie przekazywane kie-
rownictwu centralnej administracji rządowej,
a więc resortom gospodarki i spraw zagra-
nicznych oraz innym instytucjom. Okazją do
dyskusji była m.in. ubiegłoroczna IX Konfe-
rencja Programowa Stowarzyszenia Eks-
porterów Polskich poświęcona realiom i per-
spektywom polskiego eksportu w warun-
kach światowego spowolnienia gospodar-
czego, podczas której postanowiono wspól-
nie, co należy robić, by ofensywnie wyjść na
ścieżkę dalszego wzrostu eksportu w kolejnych
latach. Podobną szansę stanowiły XI Kongres
Eksporterów Polskich oraz II Kongres Eks-
porterów Przemysłu Rolno-Spożywczego.

Na bazie dotychczasowych ocen i sta-
nowisk realnego sektora gospodarki z ini-
cjatywy Stowarzyszenia Eksporterów Polskich
powstała „Strategia proeksportowego rozwoju
polskiej gospodarki do roku 2020”. Jest ona
kompatybilna z działaniami resortów go-
spodarczych, w tym gospodarki, rolnictwa
oraz spraw zagranicznych. Takiej strategii
– mimo zgłaszanych przez środowisko eks-
porterów potrzeb – dotychczas nie było. 

O tym, że eksport jest jednym z głównych
motorów rozwoju gospodarki, obok popytu
wewnętrznego, nie ma co przekonywać. Tak
jest w Polsce i w innych krajach. Ale właśnie
dlatego warto o ten „motor” dbać na wszyst-
kich szczeblach – od rządu i resortów po ogni-
wa administracji i samorządu terenowego, bo
realizatorów transakcji eksportowych na-
mawiać do tego nie trzeba. Należy jedynie
tworzyć im warunki najbardziej sprzyjające,
a temu służy polityka proeksportowego roz-
woju oraz – w dłuższym okresie czasu – stra-
tegia Stowarzyszenia Eksporterów Polskich.
Aby była ona zgodna zarówno z interesami
kraju, jak i potrzebami eksporterów, odpo-
wiada na co najmniej dwa pytania: jakie bran-
że powinny być rozwijane z myślą o ekspor-
cie oraz jakie kierunki geograficzne będą pre-
ferowane w najbliższej perspektywie.

Do priorytetów branżowych zalicza się
m.in. sektor motoryzacyjny, elektroniczny, lot-
niczy, meblarski, biotechnologiczny oraz

usługi informacyjne, telekomunikacyjne, biz-
nesowe i badawczo-rozwojowe, a także sek-
tor rolno-spożywczy. Natomiast do priory-
tetów geograficznych Strategia zalicza jed-
nolity rynek europejski, kraje sąsiadujące na
Wschodzie, a także rynki: chiński, indyjski, in-
donezyjski, malezyjski, japoński, amerykań-
ski i takich krajów, jak Tajlandia, Arabia
Saudyjska, Maroko, RPA, Argentyna, Mek-
syk, Chile, i USA oraz rynki perspektywicz-
ne, jak Algieria, Brazylia, Kanada, Meksyk,
Kazachstan, Turcja i Zjednoczone Emiraty
Arabskie. Eksporterzy zwracają uwagę na po-
trzebę usprawniania rozwiązań systemo-
wych w całokształcie polityki proeksportowej
w zakresie instrumentów wspierania eks-
portu, w tym wsparcia promocyjnego oraz in-
nych środków oddziaływania na rozwój eks-
portu. I tak, gdy mowa o systemie polityki pro-
eksportowej, proponowana jest trójczłonowa,
instytucjonalna struktura w postaci Rady Roz-
woju Eksportu przy ministrze gospodarki, któ-
ra jest forum monitorowania, programowa-
nia, koordynacji i nadzorowania polityki
proeksportowego rozwoju gospodarki, tj.
Agencji Rozwoju Eksportu, podległej mini-
strowi gospodarki, oraz utworzenie polskie-
go Eximbanku – publicznej instytucji zaj-
mującej się obsługą transakcji eksportowych.

W zakresie instrumentarium finanso-
wego można by uzupełnić ofertę KUKE SA
o ubezpieczenie kredytów na finansowanie
polskich inwestycji za granicą. Proponowa-
ne są nowe instrumenty wsparcia promocyj-
nego dotyczące wyróżniających się produk-
tów, głównie innowacyjnych, na wybranych
rynkach i obiecujących produktów w sekto-
rach wysokiej techniki. W zakresie innych
środków oddziaływania na rozwój eksportu
proponowane są działania obejmujące ra-
cjonalną politykę stóp procentowych RPP,
uproszczenie procedur zwiększających dostęp
polskich firm do kredytów i ubezpieczeń
transakcji eksportowych, podjęcie działań
na rzecz wsparcia pośredniego m.in. przy wy-
korzystaniu funduszy unijnych w ramach PO
Innowacyjna Gospodarka na lata 2007–
2013 oraz poprawę otoczenia biznesowego
w zakresie warunków rozpoczęcia działalności
gospodarczej, formalności podatkowych,
uzyskania zezwoleń, warunków zatrudnienia,
systemu kontroli i działalności przedsię-
biorstw zagranicznych.

Jest jeszcze jeden ważny aspekt działań
promocyjnych na rynkach zagranicznych,
a mianowicie wsparcie ze strony służb eko-
nomiczno-handlowych polskich placówek
dyplomatycznych. Jest ono szczególnie po-
mocne z punktu widzenia małych i średnich
firm oraz tych, którzy chcą podjąć po raz
pierwszy współpracę z partnerami na okre-
ślonym rynku. Zakres i jakość informacji, ja-
kimi dysponują wydziały promocji handlu
i inwestycji czy wydziały ekonomiczne am-
basad RP, jest bogaty i wartościowy meryto-
rycznie. Opinie polskich eksporterów na temat

POLSCY EKSPORTERZY – GOSPODARCZY LIDERZY
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ich działalności są pozytywne, a przykładem
są placówki ekonomiczno-handlowe w Szan-
ghaju, Moskwie, Kijowie, Berlinie, Paryżu czy
Londynie. Wiele placówek, a zwłaszcza wy-
działów promocji handlu i inwestycji, wymaga
wzmocnienia kadrowego i finansowego,
zwłaszcza w krajach o priorytetowym i per-
spektywicznym dla naszego eksportu zna-
czeniu. Warto, by resorty, którym te placów-
ki podlegają, przyjrzały się temu bliżej, a wnio-
ski nasuną się same. Dotyczy to również efek-
tów ekonomizacji służb dyplomatycznych,
przede wszystkim od strony profesjonalizmu
obsady kadrowej.

Na koniec chciałbym z całą mocą pod-
kreślić, że istnieje uzasadniona wiara w na-
sze możliwości rozwoju gospodarki i jej sek-
tora eksportowego. Polska dysponuje dużym
i atrakcyjnym potencjałem towarów na eks-
port, a jego udział – przy przekroczeniu po-
ziomu 142 mld w 2012 roku oraz wzroście
eksportu w 2013 roku do ponad 153 mld euro
– jest tego potwierdzeniem. Nasza oferta eks-
portowa jest zróżnicowana i odpowiada za-
interesowaniu oraz wymogom jakościowo-
-technicznym odbiorców zagranicznych. To
nie przypadek, że około 70 proc. eksportu lo-
kujemy na rynkach unijnych. Dotyczy to tak
urządzeń mechanicznych i elektrycznych,
samochodów i innych pojazdów, produktów
chemicznych i wyrobów metalurgicznych, jak
i artykułów rolno-spożywczych, wyrobów włó-
kienniczych czy mebli i drewna. Nawet w okre-
sie obecnego kryzysu w krajach odbiorców po-
pyt na wiele asortymentów utrzymuje się na
przyzwoitym poziomie. Co więcej, kurs zło-
tego w stosunku do euro i dolara może stać
się dodatkowym stymulatorem eksportu.
Koszty siły roboczej w Polsce są zachętą m.in.
do inwestowania w naszym kraju. W obec-
nych warunkach niektóre firmy zagraniczne
zapowiadają uruchomienie produkcji i in-
westycji w Polsce. Z tego też będzie eksport.
Jeżeli więc w strategii proeksportowego roz-

woju gospodarki zakłada się podwojenie do
2020 roku wartości polskiego eksportu, to
uwzględniając wszystkie przedstawione wa-
runki i czynniki, jest to zadanie realne do wy-
konania, a wspieranie działalności eksporte-
rów przez Stowarzyszenie Eksporterów Pol-
skich, organany rządowe, państwowe i sa-
morządowe temu zadaniu służy. 

Stowarzyszenie koncentruje swoją dzia-
łalność na potrzebach eksporterów w zakre-
sie informacji, promocji i instrumentów
wsparcia eksportu. Cechą wyróżniającą nas
spośród innych organizacji jest to, że SEP po-
wstało z inicjatywy przedsiębiorców. Naszą
misją jest inicjowanie działań na rzecz wdra-
żania nowych rozwiązań systemowych ma-
jących na celu przekształcenie gospodarki pol-
skiej na proeksportową, proinnowacyjną,
prorozwojową i proekologiczną. Strategicz-
nym celem Stowarzyszenia Eksporterów
Polskich jest koncentrowanie się na działa-
niach w zakresie poprawy warunków ekono-
micznych firm na rzecz  wzrostu eksportu na
optymalnym poziomie, zaś priorytetowym za-
daniem jest działanie w zakresie monitoro-
wania i usprawniania instrumentów wspar-
cia eksportu, promocji, organizacji misji go-
spodarczych oraz pomoc dla eksporterów
w nawiązywaniu kontaktów biznesowych
z kontrahentami zagranicznymi. Nasze dzia-
łania kierujemy zarówno do małych, średnich,
jak i dużych firm produkujących na eksport,
ze wszystkich branż i regionów. W tym za-
kresie warta podkreślenia jest owocna współ-
praca z ministerstwami: gospodarki, rolnic-
twa i rozwoju wsi oraz spraw zagranicznych,
jak również z obiema izbami parlamentu,
marszałkami i wojewodami wszystkich re-
gionów. Umożliwia ona Stowarzyszeniu
przedstawianie postulatów członków, zwłasz-
cza w zakresie usprawniania rozwiązań sys-
temowych mających na celu poprawę wa-
runków działania firm produkujących na
eksport.

Ponadto SEP jest organizatorem ogól-
nopolskiego konkursu Wybitny Eksporter
Roku, który w tym roku miał swoją X edycję.
Udział eksporterów w konkursie jest bezpłatny,
co pozwala na powszechną dostępność dla
małych, średnich i dużych przedsiębiorstw ze
wszystkich regionów. Laureaci są uhonoro-
wani tytułem „Wybitnego Eksportera Roku”,
nagrodami ufundowanymi przez ministra go-
spodarki w formie statuetki Grand Prix i w for-
mie pieniężnej oraz Pucharem Ministra Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi, a także medalami i pu-
charami Stowarzyszenia Eksporterów Pol-
skich. Uczestnicy konkursu mają możliwość
promocji swojej firmy i jej produktów poprzez
informację na stronie internetowej Stowa-
rzyszenia oraz w katalogu dystrybuowanym
przez wydziały promocji handlu i inwesty-
cji ambasad RP. Chodzi przede wszystkim
o kształtowanie pozytywnego wizerunku pol-
skiej gospodarki na arenie międzynarodowej.
Bardzo ważne znaczenie w zakresie promo-
cji eksporterów danego regionu mają infor-
macje w lokalnych mediach, a także w mia-
rę możliwości na stronach internetowych urzę-
dów marszałkowskich. Istotną zaletą konkursu
jest wymiana informacji dotyczących pod-
stawowych kryteriów prowadzonej działal-
ności eksportowej oraz zachęta do rywaliza-
cji firm o jak najlepsze wyniki eksportowe,
a także umocnienie prestiżu laureatów.

Z satysfakcją należy stwierdzić, że eksport
polski od 25 lat rośnie z roku na rok i osią-
gnął w 2013 roku dynamikę 6,5 proc. i war-
tość blisko 153 mld euro, w tym eksport żyw-
ności prawie 20 mld euro. Podkreślmy, że stra-
tegicznym celem działania Stowarzyszenia
Eksporterów Polskich jest dążenie do wzro-
stu eksportu i osiągnięcie w roku 2020 wiel-
kości ponad 220 mld euro, w tym eksportu rol-
no-spożywczego około 40 mld euro. Należy
także zaznaczyć, że dla polskiego eksportu
motorem wzrostu są i będą rynki rozwijają-
ce się, zaś głównymi partnerami rynki unij-
ne, perspektywiczne i wschodnie. W 2014 roku
Stowarzyszenie Eksporterów Polskich po-
dejmuje bardzo aktywne działania na rzecz
utrzymania eksportu na optymalnym pozio-
mie, który stanowić będzie dźwignię rozwo-
ju gospodarki polskiej. W tym celu 12 czerw-
ca bieżącego roku zorganizowana zostanie
X Jubileuszowa Konferencja Programowa po-
święcona określeniu działań w zakresie urze-
czywistniania strategii proeksportowego i pro-
innowacyjnego rozwoju gospodarki polskiej.
W tym roku – 20 listopada – odbędzie się tak-
że XII Kongres Eksporterów Polskich, mający
na celu nakreślenie działań w urzeczywist-
nianiu nowej perspektywy finansowej na
lata 2014–2020. Szanse i możliwości rozwoju
eksportu polskiego są i będą wspierane przez
fundusze unijne. Polska na lata 2014–2020
otrzyma 114,5 mld euro. Fundusze te muszą
być odpowiednio zainwestowane w branże
proinnowacyjne, proeksportowe i proekolo-
giczne. �



Polski Koks SA posiada w swo-
je ofercie pełny sortyment
koksu produkowanego z wy-
korzystaniem nowoczesnych

technologii i spełniającego wysokie
wymagania jakościowe zarówno eu-
ropejskiego i światowego hutnictwa, jak
również pozostałych branż wykorzy-
stujących koks. Sukcesem Polskiego
Koksu jest utrzymywanie od lat wio-
dącej pozycji Spółki i Grupy JSW na
rynku koksu i węgla koksowego w Unii
Europejskiej, jak również udana eks-
pansja eksportu na rynki zamorskie.

Mając świadomość konieczności dosto-
sowywania się do zmieniających się warun-
ków rynkowych, a głównie do rosnących
wymagań jakościowych ze strony klientów,
jak również do wymagań środowiskowych
– Polski Koks aktywnie uczestniczy w pro-

jektach i inicjatywach zmierzających do po-
prawy efektywności polskiego przemysłu
koksowniczego i zmniejszenia jego nega-
tywnego wpływu na środowisko naturalne.

Spółka Polski Koks zakończyła w ubie-
głym roku realizację inwestycji pn. „Budowa
Zakładu Produkcji Kompozytowych Paliw

Stałych” i rozpoczęła produkcję wy-
sokiej jakości peletu węglowego
VARMO opartego o flotokoncentrat
produkowany w Jastrzębskiej Spółce
Węglowej. Pelet węglowy VARMO jest
paliwem przeznaczonym głównie do ko-
tłów z automatycznym podawaniem pa-
liwa – szeroko stosowanych w gospo-
darstwach domowych. Stanowiąc al-
ternatywę dla węgla w sortymencie
„ekogroszek”, posiada wysokie walory
ekologiczne oraz użytkowe, które ogra-
niczają emisję szkodliwych substancji do

powietrza.
Realizując powyższe przedsięwzięcia

Polski Koks jest firmą innowacyjną, promu-
jącą nowe technologie w przemyśle koksow-
niczym i górniczym.

www.polskikoks.pl

Które decyzje okazały się kluczowe dla
osiągnięcia tak wysokiej pozycji rynkowej,
jaką obecnie zajmuje spółka?

– Fabryka Automatyki „FACH” SA do-
starcza produkty do kilkudziesięciu krajów na
całym świecie. Sukces naszej firmy od zawsze
opierał się na ludziach tworzących nowo-
czesne i nowatorskie rozwiązania w zakresie
oferowanych przez FACH SA produktów. Po-
łączenie kompetencji pracowników z umie-
jętnym i sprawnym zarządzaniem wpływa na
obecną pozycję firmy na rynku. Ponadto sta-
ramy się być zawsze blisko klientów. Wspól-
nie rozwiązujemy problemy, proponujemy
nowe rozwiązania oraz, co najważniejsze,
uważnie słuchamy ich potrzeb. W naszym
przekonaniu tylko wzajemny dialog pozwa-
la na budowanie długoletnich relacji, które
przekładają się na sukces firmy.

Jaka część produkcji przeznaczana jest
na eksport?

– Obecnie około 80 proc. naszej produkcji
kierowane jest na sprzedaż do klientów za-

granicznych. Główne rynki zbytu to Europa
Zachodnia, obie Ameryki, Afryka Północna
i Południowa, Kraje Zatoki Perskiej oraz Ro-
sja i Ukraina.

Co stanowi priorytet w planach rozwo-
jowych?

– Najbliższe plany rozwojowe naszej
firmy obejmują kilka różnych obszarów. Z jed-
nej strony pracujemy nad poszerzeniem
portfolio naszych wyrobów w zakresie in-
stalacji grzewczych i chłodniczych. Wpro-
wadzamy do oferty nowe produkty, jak: re-
gulatory temperatury, zawory regulacyjne,
nowe typy zbiorników oraz inne elementy in-
stalacji. Wychodzimy też naprzeciw oczeki-
waniom naszych klientów i wdrażamy pro-
dukty odpowiadające ich potrzebom, czego
przykładem mogą być zawory bezpieczeństwa
do instalacji solarnych.

Z drugiej strony modernizujemy nasz
park maszynowy oraz inwestujemy w no-
woczesne urządzenia do produkcji. Obecnie
planujemy zakup wtryskarki, która pozwoli

nam poszerzyć gamę oferowanych produk-
tów o elementy plastikowe.

Wraz z rozwojem firmy planujemy rów-
nież budowę nowoczesnego zakładu pro-
dukcyjnego, aby jeszcze lepiej wykorzystywać
posiadane moce produkcyjne. Na chwilę
obecną największą barierą dla równomiernego
rozwoju naszej firmy jest pozyskiwanie wy-
kwalifikowanej kadry. Obecnie poszukujemy
doświadczonych konstruktorów i technolo-
gów oraz pracowników produkcyjnych do ob-
sługi urządzeń, jak np. operatorów i usta-
wiaczy maszyn CNC oraz automatów ob-
róbczych, operatorów pras. Wszystkie te dzia-
łania wpisują się w przyjętą przez FACH SA
strategię rozwoju, której celem jest budowa-
nie coraz silniejszej pozycji firmy nie tylko
na rynku krajowym, ale również zagranicz-
nym. Zapraszamy do odwiedzenia strony
www.fach.pl, gdzie znajdą państwo więcej in-
formacji o naszej firmie.

Rozmawiał Piotr Danilczuk

Wzajemny dialog
Rozmowa z Piotrem Dytkowskim, prezesem 
zarządu Fabryki Automatyki „FACH” SA

Innowacyjność i efektywność
W obecnych warunkach dużej zmienności sytuacji rynkowej konstruowanie
strategii handlowej wymaga optymalnej adaptacji do warunków rynkowych.
Zadaniem Polskiego Koksu SA, jako działającego w imieniu i na rzecz Grupy
JSW, jest centralizacja sprzedaży i transportu produktów Grupy
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Igor
Stokłosa

Wprawdzie większość ekspertów
uznaje, że będzie ona korzyst-
na i dla amerykańskich, i dla eu-
ropejskich, w tym polskich,

przedsiębiorstw, różne branże mogą różnie
odczuć jej skutki. Analityk domu maklerskiego
BOŚ Łukasz Bugaj zwraca uwagę, że miesz-
kańcy krajów europejskich chętnie kupowa-
liby sprowadzane zza oceanu samochody
i sprzęt elektroniczny. Polska mogłaby eks-
portować do Stanów na przykład żywność.
Na tym jednak korzyści się nie kończą, bo pol-
skie małe i średnie przedsiębiorstwa blisko
współpracują z firmami niemieckimi, które
stanowią główną siłę eksportową Unii.

Ekspert wskazuje, że rozmowy o uła-
twieniach w handlu państw Unii Europejskiej
ze Stanami Zjednoczonymi nabrały tempa od
wybuchu kryzysu ukraińskiego. Choć poro-
zumienie jest negocjowane od pewnego cza-
su, jest szansa na przyspieszenie prac – do-
daje.

Poprawić parametry
Tuż przed rozpoczęciem pierwszej run-

dy negocjacyjnej TTIP (czerwiec 2013),
MSZ przeprowadziło wśród polskich przed-
siębiorców inwestujących w USA ankietę na
temat barier i trudności w prowadzeniu
działalności na rynku USA. 75 proc. re-
spondentów stwierdziło, że najważniejsze
przeszkody w rozwijaniu biznesu w Stanach
Zjednoczonych związane są z systemem
celnym, nieprzejrzystym systemem regulacji
oraz obowiązywaniem w USA innej niż w Unii
dokumentacji technicznej i certyfikacji.

TTIP byłoby korzystne dla polskiej go-
spodarki. I chociaż mamy znaczną nadwyż-
kę w handlu z USA (1,3 mld dol. w 2012
roku), spadła roczna dynamika naszego
eksportu: z 48 proc. w 2011 roku do 6 proc.
w 2012 roku. Transatlantyckie porozumienie
mogłoby poprawić te parametry.

Według ekspertów, polskie firmy powin-
ny zyskać na TTIP, chociażby poprzez więk-

szy udział w globalnych łańcu-
chach produkcji oraz obniżone stawki

celne na import amerykańskich towarów. Bę-
dzie to wyzwanie m.in. dla polskiego sekto-
ra chemicznego, ze względu na różnice w ce-
nach gazu (w USA jest on znacznie tańszy niż
w Europie), który jest podstawowym su-
rowcem i paliwem w produkcji chemicznej.

Biorąc pod uwagę strukturę naszego
eksportu do Stanów Zjednoczonych, zyska-
libyśmy szczególnie dużo na harmonizacji re-
gulacyjnej TTIP w takich sektorach jak lot-
nictwo, telekomunikacja oraz produkcja ma-
szyn przemysłowych i urządzeń medycz-
nych. Z kolei polskie rolnictwo mogłoby od-
nieść korzyści z TTIP przez promowanie swo-
ich zdrowych i ekologicznych produktów;
zwłaszcza jeśli amerykańskie produkty GMO
uzyskają dostęp do rynku unijnego.

Jednak, jeśli chodzi o eksport, to nawet
bez takiej stymulacji jest dobrze. Zgodnie
z najświeższymi danymi eksport poprawił wy-
niki finansowe firm w zeszłym roku. – W 2013
roku przychody przedsiębiorstw zatrudnia-
jących 50 i więcej pracowników wzrosły
o 0,4 proc., a wynik finansowy netto wyniósł
92,1 mld zł – podał GUS.

Przedsiębiorstwa średnie i duże (około
1 proc. wszystkich aktywnych w Polsce) za-
mknęły 2013 rok całkiem dobrymi wynikami
– przychody niewiele, ale jednak wzrosły, uda-
ło się zapanować nad kosztami, firmy za-
chowały dobrą płynność finansową, osiągnęły
wynik finansowy netto wyższy niż w 2012 roku
o prawie 10 mld zł, i nieznacznie, ale jednak,
wyższą rentowność obrotu netto. Jednocze-
śnie wynagrodzenia w firmach 50+ rosły
szybciej niż koszty, czyli restrukturyzacja
kosztów nie obywała się w drodze ograni-
czania wzrostu płac (w całym 2013 roku wzro-
sły one o 2,9 proc.). Szybciej rosła także amor-
tyzacja, co wskazuje, że przedsiębiorstwa in-
westowały w aktywa trwałe. Wzrosła nie-
znacznie liczba firm-eksporterów (do 50 proc.),
a także ich sprzedaż na eksport (o 5,9 proc.).
Co ważne, przedsiębiorstwa eksportujące
charakteryzowały się znacznie lepszymi wy-
nikami finansowymi niż koncentrujące się wy-
łącznie na rynku polskim.

Efektywna konkurencyjność
Dr Małgorzata Starczewska-Krzyszto-

szek, główna ekonomistka Konfederacji Le-
wiatan, przypomina, że wszystko, co pozy-
tywne, wydarzyło się w 2. połowie 2013
roku. Jeszcze na koniec czerwca 2013 roku sy-
tuacja wyglądała źle. Przychody firm były niż-
sze o 1,7 proc. r/r przy wolniej maleją-
cych kosztach, czyli pogarszającej się ren-
towności, i spadku wyniku finansowego net-
to (o 1,6 proc. r/r). – Należy jednak pamię-
tać, że ciągle ponad 20 proc. firm 50+ nie
osiągało dodatniego wyniku finansowego
– zaznacza ekspertka.

Impulsem do poprawy sytuacji w przed-
siębiorstwach w 2013 roku był eksport. – Po
raz kolejny okazało się, że nawet w warunkach
silnego osłabienia w gospodarkach naszych
głównych partnerów biznesowych, przedsię-
biorstwa działające w Polsce, w tym firmy
z kapitałem zagranicznym, potrafią skutecz-
nie konkurować na rynkach zewnętrznych
– uważa dr Małgorzata Starczewska-Krzysz-
toszek. A to stanowi impuls pobudzający dla
pozostałych firm – poprzez zdolność do
utrzymania zatrudnia (w całym 2013 roku
spadło ono r/r o 1 proc., co na sytuację, w któ-
rej przychody firm przez pierwsze 9 miesię-
cy roku maleją, a dopiero w 4. kwartale nie-
znacznie rosną, jest dobrym wynikiem), ro-
snące realnie wynagrodzenia, a tym samym
popyt konsumpcyjny.

– Widać wyraźnie, że przedsiębiorstwa
umieją sobie znacznie lepiej radzić ze słabą
gospodarką niż w poprzednich okresach
osłabienia koniunktury gospodarczej. I to nie
metodami cięcia zatrudnienia i wynagrodzeń,
a lepszym wykorzystywaniem szans, przede
wszystkim na rynkach zagranicznych, i umie-
jętnością zarządzania ryzykiem – mówi Star-
czewska-Krzysztoszek.

To m.in. dlatego przez 25 lat wolnego ryn-
ku w Polsce nasz eksport wzrósł dziesięcio-
krotnie, a do 2020 roku będzie rósł w tempie
8–10 proc. rocznie, przy czym w 2013 roku
powróciliśmy do 6-proc. tempa wzrostu eks-
portu (z 2,5 proc. w 2012 roku). W efekcie re-
lacja eksportu do PKB wzrosła do 46,1 proc.
z 45,1 proc. rok wcześniej.

Nowe wyzwanie dla polskich
eksporterów

Negocjowana umowa o strefie wolnego
handlu między Unią Europejską 

a Stanami Zjednoczonymi będzie
nowym wyzwaniem dla polskich firm
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Rynek Elizówka to od blisko
14 lat jedno z najważ-
niejszych miejsc w regio-
nie i jeden z podstawo-

wych rynków zbytu dla wielu tysię-
cy producentów owoców i warzyw.
Nieustanne podejmowanie działań
o charakterze perspektywicznym
jest nieodzownym warunkiem istnienia i roz-
woju spółki. Dostrzegając potrzebę zmian i ro-
snący popyt na powierzchnie handlowo-ma-
gazynowe, Zarząd Rynku Elizówka stale po-
dejmuje odważne wyzwania inwestycyjne,
pozwalające na zapewnienie silnej i stabilnej
pozycji. Na przełomie lat 2008–2011 zostały
wybudowane 2 nowe hale o łącznej po-
wierzchni ponad 6 tys. mkw. Łączny koszt bu-
dowy obiektów wyniósł 15,7 mln zł i został sfi-
nansowany wyłącznie ze środków własnych
spółki.

Kolejnym kierunkiem rozwoju jest szu-
kanie nowych źródeł dochodu. Jedną z szans
jest wykorzystanie potencjału jaki niesie ze sobą
handel zagraniczny, który posiada coraz
większy wpływ na polską gospodarkę, a ro-
snąca rola wymiany handlowej w produkcie
krajowym brutto jest tego najlepszym dowo-
dem. W 2009 roku przełomowym wydarze-
niem było utworzenie w ramach spółki Cen-
trum Handlu Zagranicznego i Promocji,
działającego w zakresie obrotu krajowego, im-
portu oraz eksportu. W 2013 roku dzięki dzia-

łalności Centrum nastąpił
dynamiczny wzrost przy-
chodów w spółce o 42
proc. w stosunku do roku
2012. W strukturze przy-
chodów udział przycho-
dów ze sprzedaży towarów
przez Centrum w 2013

roku wyniósł 30 proc.
– Dzięki podejmowanej wymianie han-

dlowej jesteśmy coraz bardziej otwarci na
współpracę z partnerami intensywnie rozwi-
jających się rynków Azji, Bliskiego Wschodu
czy Afryki. To sprawia, że obok krajów blisko
sąsiadujących, stale pojawiają się nowe ryn-
ki, które sprzyjają relacjom wspólnego han-
dlu – mówi dr Ryszard Nowak, prezes Za-
rządu Lubelskiego Rynku Hurtowego SA.

www.elizowka.pl

Otwarci na nowe rynki
Lubelski Rynek Hurtowy SA w Elizówce to największe centrum 
handlu hurtowego w południowo-wschodniej Polsce. W jego ofercie 
znajduje się pełny asortyment owoców i warzyw, bogata oferta kwiatów, 
a także liczne produkty regionalne

Cieszy, że nawet w najtrudniejszych
kwartałach, w czasie spowolnienia z połowy
2012 roku, dynamika eksportu była dodatnia
(przy ujemnej dynamice konsumpcji i na-
kładów na środki trwałe). Eksport (liczony w
dol.) w okresie od stycznia do listopada 2013
roku wzrósł o ponad 9 proc. (wg GUS). 

Dodatkowo Polska nie tylko utrzymała
pozycję lidera wśród 12 „nowych” krajów UE
pod względem wartości bezpośrednich in-
westycji zagranicznych – BIZ, ale nawet
znacznie powiększyła dzielący ją od nich dy-
stans. W końcu 2012 roku skumulowana war-
tość polskich BIZ liczona od roku 1990
przekroczyła 57,5 mld dol. W porównaniu
z rokiem 2003, od którego notujemy „boom”
polskich BIZ, wzrosły one do końca 2012 roku
blisko 27 razy. Eksperci podkreślają, że to
przede wszystkim zasługa przedsiębiorców.
Eksportowe i inwestycyjne sukcesy polskich
firm nie byłyby jednak tak wielkie, gdyby nie
coraz większe i coraz bardziej skoordynowane
wsparcie administracji rządowej. Polega ono
przede wszystkim na „otwieraniu drzwi”,
czyli pomocy w kontaktach z administracją
w innych krajach.

Parasol polityczny
Na rynkach azjatyckich i afrykańskich

istotny jest polityczny parasol. Jeżeli szef rzą-
du lub głowa państwa zabiera ze sobą w po-
dróż zagraniczną grupę biznesową, a to sta-

ło się już praktycznie normą, to udział w ta-
kiej delegacji jest dla przedsiębiorców, którzy
chcą zaistnieć na nowym rynku, świadectwem
wiarygodności. Kolejnym elementem wspar-
cia administracji jest informacja, zarówno ta
dla polskiego przedsiębiorcy o zagranicznych
rynkach, jak i o polskiej gospodarce i działa-
jących tu firmach kierowana za granicę.
Temu służą przede wszystkim realizowane
przez agendy rządowe programy Go China
i Go Africa, które pozwalają przedsiębiorcom
uzyskać podstawowe informacje o warunkach
prowadzenia biznesu na tych rynkach. Wresz-
cie udzielane jest wsparcie różnego rodzaju
agend rządowych i związanych z rządem in-
stytucji przy zawieraniu konkretnych kon-
traktów.

Eksperci podkreślają, że bardzo ważne
jest, by udało się skoordynować działania
wspierające eksport między różnymi agendami
rządowymi – MG, MSZ, PAIiIZ, kancelariami
prezydenta i premiera.

Polscy eksporterzy nie mogą jednak
oczekiwać cudów. Polska jest krajem OECD,
a to nakłada na nas pewne ograniczenia wy-
nikające z tego porozumienia. Nigdy nie bę-
dziemy mogli zaoferować naszym firmom ta-
kiego wsparcia jak Chiny.

– Różne formy wsparcia dla ekspansji za-
granicznej polskich firm powoli łączą się
w spójną całość, w program wspierania eks-
portu. Nad niektórymi elementami, jak mo-

del wsparcia finansowego, musimy jeszcze po-
pracować, ale – i to jest także zdanie przed-
siębiorców – nasza dyplomacja ekonomicz-
na funkcjonuje coraz sprawniej i skuteczniej
– mówi Katarzyna Kacperczyk, wiceminister
spraw zagranicznych.

Zaznacza, że wzmocniliśmy współpracę
z organizacjami samorządu gospodarczego
i słuchamy uważnie co przedsiębiorcy mają
do powiedzenia. Prowadzimy też konsulta-
cje, organizujemy spotkania przedstawicieli
biznesu z ambasadorami i staramy się do-
stosować nasze działania do potrzeb i ocze-
kiwań przedsiębiorców. Z kolej Jarosław
Bełdowski, wiceprezes Banku Gospodar-
stwa Krajowego, nie jest przekonany, czy pań-
stwo powinno decydować, które branże są
najbardziej perspektywiczne i które zasługu-
ją na wsparcie przy ekspansji zagranicznej.
Przypomina, że często przywołuje się przy-
kład Korei Południowej, która postawiła na
wsparcie dla kilku branż – m.in. motoryzacji
i elektroniki – i dziś w tych dziedzinach od-
nosi sukcesy. Ale zwraca uwagę, że podając
ten przykład, obracamy się trochę w sferze mi-
tów, bo zapominamy i nie bierzemy uwagę
kosztów tego wsparcia. Rząd kilkakrotnie ra-
tował tam potężnymi zastrzykami finanso-
wymi działające w tych branżach koncerny.
Postuluje więc danie większych szans wszyst-
kim eksporterom bez preferowania firmy
czy branży. �



Przemysł lotniczy i „Dolina Lotnicza” są
dumą polskiej gospodarki. Czy dorobek i pla-
ny rozwojowe sektora pozwalają wiązać z tym
segmentem poważne nadzieje?

– Przemysł lotniczy jest nie tylko dumą
i jedną z najważniejszych branż polskiej go-
spodarki, ale przede wszystkim – z racji in-
nowacyjności i stosowania najnowocze-
śniejszych technologii – jest dla tej gospodarki
olbrzymią szansą na przyszłość.

Dolina Lotnicza to obecnie 117 dużych
i małych firm wykonujących produkcję o róż-
nym stopniu skomplikowania. To także jeden
z największych tego rodzaju klastrów w Eu-
ropie, a jednocześnie – mimo ostatniego kry-
zysu – jeden z najlepiej się rozwijających. War-
to przypomnieć, bo te liczby są bardzo wy-
mowne, że w 2003 roku do stowarzyszenia na-

leżało 18 firm zatrudniających 9 tys.
pracowników sprzedających wyroby
na łączną kwotę 250 mln dolarów;
obecnie to wspomniane już ponad 100
firm, w których pracuje 23 tys. osób,
notujące łączną sprzedaż na poziomie
2 mld dolarów.

Zainteresowanie Doliną w kraju
i za granicą jest bardzo duże. Kolej-
ne firmy chcą przystąpić do stowa-
rzyszenia, będącego mocno już roz-
poznawalną marką nie tylko w Euro-
pie, widząc w nim szansę na rozwój.
Potencjał Doliny, jej możliwości są
wprost nieograniczone. W ubiegłym
roku podsumowaliśmy pierwszą
dekadę działalności stowarzyszenia

i nakreśliliśmy perspektywy rozwoju. Czeka
nas duży wzrost produkcji i zatrudnienia. Czas
wypełnienia misji DL, czyli przekształcenia
Polski południowo-wschodniej w region wy-
soko rozwiniętej produkcji lotniczej, jest co-
raz bliższy. Koncentracja firm lotniczych
lub produkujących dla lotnictwa jest coraz
większa, coraz wyższe są inwestycje, rośnie po-
tencjał i zatrudnienie.

Jak należy oceniać branżę, śledząc jej
osiągnięcia i wyniki finansowe w ostatnich
latach?

– Uważam, że znajduje się ona w bardzo
dobrej kondycji, jest najbardziej dynamicznie
rozwijająca się gałęzią polskiej gospodarki. Po
tych pięciu latach kryzysu przemysł lotniczy
nie wyszedł jeszcze na prostą, ale mimo ogra-
niczeń sprzedawał cztery razy więcej niż

cztery lata temu, a 90 proc. tej sprzedaży to
eksport; osiągał dodatnie wyniki działalności
i – co warte podkreślenia – inwestował, kon-
centrując się na przyszłości, a przy tym nie
zwalniał pracowników.

Z rynku napływają kolejne pozytywne sy-
gnały. Wzrastają zamówienia, zwłaszcza
w dziedzinie dużych silników samolotowych,
w której sytuacja jest dużo lepsza niż w ro-
dzinie małych silników. Mamy informacje, że
czeka naszą branżę bardzo wyraźny wzrost
zamówień, a tym samym wyzwanie, aby
sprostać tym zamówieniom.

Czy stopień zaawansowania, aktualna
produkcja i projekty badawcze prowadzone
w ramach przemysłu lotniczego pozwalają
prognozować, że może on stać się krajową
specjalizacją i wizytówką Polski na świecie?
Czy bez gotowych produktów, głównie jako
dostawca podzespołów, można być silnym
graczem na rynku?

– Przemysł lotniczy tętni życiem. Wyko-
nuje coraz bardziej zaawansowane produk-
ty do najnowocześniejszych samolotów świa-
ta. Wiele firm prowadzi własne projekty ba-
dawcze, wiele w tym zakresie współpracuje
z polskimi uczelniami, mając w nich znaczące
zaplecze naukowe. Ten przemysł rozwija się
i wpływa na otoczenie. W najbliższych latach
tylko na Podkarpaciu spodziewamy się, że sa-
mych operatorów CNC przyjmiemy 3000.
Budowane są, jak na przykład w WSK Rze-
szów, nowoczesne biura konstrukcyjne. Sze-
fowie polskich firm mają ambicje, aby w nie-
dalekiej przyszłości ich inżynierowie praco-
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Przemysł lotniczy tętni życiem
Jesteśmy cenionymi, 
solidnymi partnerami,
wdrażającymi i stosującymi
z powodzeniem 
najnowocześniejsze 
techniki i technologie 
– mówi Marek Darecki,
prezes zarządu 
Stowarzyszenia Grupy
Przedsiębiorców 
Przemysłu Lotniczego
„Dolina Lotnicza”
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wali nad gotowymi produktami, także silni-
kami. To jest podstawowy element strategii kil-
ku firm, także mojej. W Mielcu już powsta-
je gotowy śmigłowiec Black Hawk. Myślę, że
kwestią przyszłości są kolejne takie przykła-
dy, świadczące o niebywałym potencjale
i możliwościach tego przemysłu.

Jak polskie firmy lotnicze wypadają
pod względem jakości i innowacyjności
w skali międzynarodowej i jak czynniki te
wpływają na konkurencyjność krajowego
przemysłu lotniczego?

– Wypadamy bardzo dobrze, a nawet co-
raz lepiej. Jesteśmy cenionymi, solidnymi part-
nerami, wdrażającymi i stosującymi z po-
wodzeniem najnowocześniejsze techniki
i technologie. Mamy wysoko cenionych fa-
chowców, zbudowaliśmy system kształcenia,
który obecnie dopasowujemy do zmieniają-
cych się potrzeb. Mamy swoje biura inży-
nierskie, które wspólnie z zachodnimi lub
amerykańskimi partnerami, a coraz częściej
samodzielnie, prowadzą badania nad pro-
jektami dotyczącymi najnowocześniejszych sil-
ników czy konstrukcji. Budujemy kolejne. Jed-
nocześnie jesteśmy wciąż konkurencyjni kosz-
towo na rynku pracy. A więc jesteśmy no-
wocześni, produkujemy wyroby o oczekiwa-
nej jakości i niezawodne, dążymy do elity prze-
mysłu lotniczego, do awansu do najwyższej
ligi, a jednocześnie jesteśmy tańsi. Nic dziw-
nego, że coraz więcej światowych marek

chce do naszej Doliny, lokuje tu swoje pro-
dukty.

Co zyskują firmy zrzeszone w struktu-
rach klastra „Dolina Lotnicza”? Jakie przy-
kłady najwyraźniej ilustrują, że przynależność
do „Doliny” przynosi wymierne korzyści?

– Już na samym początku tworzenia kla-
stra zdefiniowane zostały kierunki strate-
gicznych działań naszej organizacji, którymi

były: budowa efektywnie działającego łań-
cucha dostaw, łączącego duże firmy produ-
kujące kompletne produkty stanowiące osta-
tecznie wyposażenie statku powietrznego,
średniej wielkości producentów komponen-
tów tychże produktów oraz fundament tej or-
ganizacji tj. firmy rodzinne, które stanowią wy-
sokie jakościowo i konkurencyjne cenowo za-
plecze. Przykładem niech będą liczby: 18 pod-
miotów na początku – ponad 100 obecnie.

Kolejny kierunek działań to wsparcie
dla przyciągnięcia nowych podmiotów

z branży na Podkarpacie. I znowu, marki ta-
kie jak MTU, Goodrich, McBraida, które wi-
dać tuż w sąsiedztwie, to namacalny dowód
efektów naszej pracy. Dalsze działania to zbu-
dowanie relacji z podobnymi organizacjami
w Europie i poza kontynentem oraz uczest-
nictwo w projektach na poziomie EU. Klu-
czowy projekt to podniesienie jakości kształ-
cenia przyszłych kadr dla przemysłu. To

wszystko się dzieje, czego najlepszym przy-
kładem jest właśnie otwieranych w naszym re-
gionie 12 nowoczesnych centrów kształcenia
praktycznego, które będą kształcić młodzież
dokładnie pod potrzeby przemysłu.

Jesteśmy bardzo konsekwentni i – co bar-
dzo ważne – wszystkie grupy interesariuszy
od przemysłu, przez otoczenie biznesu, edu-
kację do władz samorządowych i centralnych
wspierają nasze działania.

Rozmawiała Magdalena Szczygielska
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Czas wypełnienia misji DL, czyli przekształcenia
Polski południowo-wschodniej w region wysoko
rozwiniętej produkcji lotniczej, jest coraz bliższy.
Koncentracja firm lotniczych lub produkujących 
dla lotnictwa jest coraz większa, coraz wyższe 
są inwestycje, rośnie potencjał i zatrudnienie

Alinox Sp. z o.o. jest wiodącym
dostawcą materiałów 
dla przemysłu lotniczego.
Oferujemy:
• Materiały lotnicze według norm 

zachodnich AMS; ASNA DIN
• Materiały pochodzenia rosyjskiego: 

normy GOST i OST
• Blachy / Płyty / Pręty / Profile
• Stal / Aluminium / Tytan

Zatwierdzenia: AS9100 AS9120

SIKORSKY       GOODRICH 
HAMILTON       AGUSTAWESTLAND

ODDZIAŁ MIELEC
ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec
tel. 17 788 83 80, fax 17 788 83 81, 

aerospace@alinox.pl

CENTRALA
ul. Białobrzeska 47, 41-409 Mysłowice

tel. 32 765 81 12, fax 32 765 81 23
aerospace@alinox.pl

One-stop shop for aerospace materials

Alinox Sp. z o.o.

www.alinox.pl



FIN Sp. z o.o. prowadzi
działalność w branży lot-
niczej od ponad dwudzie-
stu lat – początkowo jako

wyodrębniony dział firmy macierzystej FIN SA, a począwszy od
1 kwietnia 2004 roku jako niezależny podmiot.

FIN jest firmą handlową o zasięgu międzynarodowym, roz-
poznawalną jako solidny partner biznesowy. Realizuje dostawy to-
warów i usług o znaczeniu strategicznym – posiada koncesję MSWiA
Nr B-221/1003, Wewnętrzny System Kontroli (eksportu) oraz kody
identyfikacyjne pozwalające na uczestnictwo w przetargach orga-
nizowanych przez NATO. Głównym profilem działalności firmy jest
import i eksport wyrobów oraz materiałów, a także świadczenie usług
naprawy/remontu dla klientów z branży lotniczej w Polsce i za gra-
nicą. Firma uczestniczy w przetargach organizowanych przez
MON RP, policję, straż graniczną oraz przez klientów zagranicz-
nych. Ściśle współpracuje z krajowymi i zagranicznymi zakładami
produkcyjnymi i remontowymi z branży lotniczej i obronnej. Posiada
wdrożony i certyfikowany Zintegrowany System Zarządzania Ja-
kością zgodny z normami ISO 9001, AQAP 2120, normą lotniczą
AS/EN 9120 oraz wszystkie zezwolenia wymagane do prowadze-
nia działalności.

Kluczowymi klientami spółki są: MON (Inspektorat Uzbro-
jenia, jednostki wojskowe, bazy lotnicze, Marynarka Wojenna RP),
a także policja, straż graniczna, WSK „PZL-Rzeszów” SA (Pratt
& Whitney/UTC); PZL Mielec Sp. z o.o. (Sikorsky Aircraft/UTC);
WSK „PZL-Świdnik” SA (Agusta Westland); firmy wchodzące
w skład Polskiego Holdingu Obronnego; Wojskowe Zakłady Lotni-
cze (WZL) Nr. 1,2,4; EADS „PZL Warszawa-Okęcie” SA (EADS/Air-
bus Defence & Space); LOM Praha (Czechy) i wiele innych.

www.finzoo.com.pl
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FIN Sp. z o.o.
Integracja łańcucha dostaw dla lotnictwa
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Admill Sp. z o.o.
powstała w grud-
niu 2007 roku.
Firma posiada

koncesję MSWiA na produkcję i sprzedaż wyrobów o zastosowa-
niu wojskowym i policyjnym oraz system zarządzania jakością zgod-
ny z normą lotniczą AS/EN 9100. Spółka dysponuje czternastoma
obrabiarkami sterowanymi numerycznie (tokarki, frezarki), a istniejący
park maszynowy umożliwia obróbkę w dużym zakresie wymiaro-
wym, tj. dla tokarek od 125" do 14" średnicy detalu, dla frezarek do
16" x 32" x 20".

Admill posiada laboratorium kontrolno-pomiarowe wyposa-
żone nie tylko w ręczne narzędzia pomiarowe, ale także projektor
pomiarowy, maszynę współrzędnościową CMM oraz skaner do
szybkiego pomiaru wymiarów części obrotowych. Dział techno-
logiczny spółki wyposażony jest w stanowiska do projektowania
i programowania maszyn CNC, które pracują w oparciu o pro-
gram CAD/CAM MasterCam. Spółka zatrudnia wykwalifiko-
wanych pracowników posiadających wieloletnie doświadczenie za-
wodowe, przy czym część pracowników przeszła specjalistyczne
szkolenie w USA w zakresie produkcji części dla przemysłu lot-
niczego. Admill prowadzi praktyki dla studentów wyższych uczel-
ni w regionie oraz dla uczniów szkół technicznych z Polski i za-
granicy.

Firma jest dostawcą części dla wiodących producentów z bran-
ży lotniczej i posiada zatwierdzenia odbiorców z grupy UTC ta-
kich jak: Pratt & Whitney (USA), Pratt & Whitney (Kanada) czy
WSK „PZL-Rzeszów”. Współpracuje także z Pratt & Whitney Ka-
lisz, Pratt & Whitney Tubes i Hamilton Sundstrand. Eksportuje czę-
ści lotnicze do odbiorów z UE i USA.

www.admill.pl

Admill Sp. z o.o.
Produkcja do silników lotniczych

Obie firmy współpracują z wieloma ośrodkami badawczymi i wyższymi uczelniami w regionie. Zarówno FIN Sp. z o.o., jak
i Admill Sp. z o.o. są członkami Stowarzyszenia Dolina Lotnicza. Atutem obu firm jest atrakcyjna lokalizacja w odległości 25 km od mię-
dzynarodowego portu lotniczego Rzeszow-Jasionka, w połowie drogi z Rzeszowa do Mielca.

FIN Sp. z o.o. oraz Admill Sp. z o.o. poszukują kontaktów z przedstawicielami producentów, firm serwisowych, dystrybutorów, firm
handlowych i użytkowników wyrobów lotniczych, zbrojeniowych i innych z zakresu przemysłu lotniczego, wojskowego i produkcyjnego, dla
podjęcia i rozwoju współpracy w obszarze dostaw/zakupów wyrobów, materiałów i usług oraz w zakresie sprzedaży oferowanych przez obie
firmy wyrobów.





Jakie znaczenie dla rozwoju Podkarpa-
cia ma przemysł lotniczy, skoncentrowany
w regionie, zwłaszcza w obrębie „Doliny Lot-
niczej”, i uznawany za branżę z potencjałem?

– Przemysł lotniczy dla Podkarpacia ma
znaczenie kluczowe. Jego historia w na-
szym regionie jest dość długa. Największa fir-
ma, tj. WSK „PZL-Rzeszów” SA, zaczęła
funkcjonować już w 1937 roku. Dziś przemysł
lotniczy spełnia szczególnie istotną rolę w re-
gionie Podkarpacia, które odpowiada za 90
proc. krajowej produkcji w tej gałęzi. Tutaj
działają także największe w kraju firmy sek-
tora.

Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców
Przemysłu Lotniczego „Dolina Lotnicza” zo-
stało utworzone w 2003 roku i skupia zarówno
firmy lotnicze z kapitałem krajowym, jak rów-
nież duże korporacje z kapitałem zagranicz-
nym. Do jej kompetencji należą przede
wszystkim czynności związane z produkcją
i konserwacją samolotów oraz urządzeń po-
wiązanych, działania B+R, a także szkolenie
kadr i ogólne wsparcie wzrostu tej gałęzi prze-
mysłu. Dolina Lotnicza współpracuje z fir-
mami zarówno w kraju, jak i za granicą, a jej
pozycja w łańcuchu dostaw lotnictwa świa-
towego jest niekwestionowana. Nie można za-
pominać jednak, że procesy kooperacyjne
z przedsiębiorstwami z Podkarpacia, niebę-
dącymi członkami Stowarzyszenia, również
znacząco wpływały na zatrudnienie i przed-
siębiorczość w regionie.

Długookresowym celem Doliny Lotniczej
jest stworzenie na terenie Polski południowo-

wschodniej jednego z wiodących regionów lot-
niczych w Europie. Znalazło to odzwiercie-
dlenie w uznaniu branży lotniczej jako „smart
specialisation” w Regionalnej Strategii In-
nowacji Województwa Podkarpackiego na lata
2014–2020.

Na ile działania RARR mają wpływ na
funkcjonowanie i poprawę warunków roz-
woju podkarpackich firm związanych z prze-
mysłem lotniczym?

– Tereny inwestycyjne w obrębie Pod-
karpackiego Parku Naukowo-Technologicz-
nego – PPNT umożliwiają firmom lokaliza-
cję swojej działalności w miejscu przygoto-
wanym do wybudowania nowych zakładów,
w obszarze Specjalnej Strefy Ekonomicznej
EURO PARK Mielec, a także w pobliżu zna-
czących węzłów komunikacyjnych: auto-
strady A4, dróg krajowych nr 9 i nr 19, dro-
gi ekspresowej i lotniska Rzeszów-Jasionka.
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego
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PPNT – dobre miejsce
dla branży lotniczej

W pierwszej kolejności staramy
się wspierać rozwój projektów
realizowanych przez nowych 
„lokatorów” strefy, choćby 
poprzez działalność Inkubatora
Technologicznego – mówi 
Barbara Kostyra, wiceprezes 
zarządu Rzeszowskiej Agencji
Rozwoju Regionalnego SA
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sięgnęła po fundusze unijne i od roku 2005
realizowała i nadal realizuje projekty inwe-
stycyjne: Utworzenie PPNT – Etap I i Roz-
budowa PPNT – Etap II.

Jakie projekty i instrumenty wsparcia
proponowane przez RARR mogą najlepiej
służyć krajowemu przemysłowi lotnicze-
mu i jak przebiega dotychczasowa współ-
praca z branżą?

– Projekty infrastrukturalne związane
z PPNT pozwoliły na przygotowanie tere-
nów dla firm. Branżą preferowaną i wiodącą
w PPNT jest lotnictwo. Na terenach strefy
S1 i S1-3 PPNT – w pobliżu lotniska – lo-

kowane są głównie firmy lotnicze. W pierw-
szej kolejności staramy się wspierać rozwój
projektów realizowanych przez nowych „lo-
katorów” strefy, choćby poprzez działal-
ność Inkubatora Technologicznego i umoż-

liwienie dostępu na okres przejściowy do po-
mieszczeń produkcyjnych i biurowych. In-
kubator stanowi też pierwszy krok dla firm
przed podjęciem decyzji o inwestowaniu
w strefach.

Na jaką ocenę zasługują przedstawicie-
le przemysłu lotniczego skupieni w „Dolinie
Lotniczej” pod względem innowacyjności,
dynamiki rozwoju i wkładu w budowanie
marki oraz wizerunku regionu, a także po-
prawę jego sytuacji ekonomicznej?

– Firmy lotnicze reprezentują najwyższy
stopień innowacyjności produktowej i tech-
nologicznej. To branża bardzo prężnie roz-

wijająca się. Ich główne cele strategiczne to
m.in. projektowanie, wytwarzanie i serwis sa-
molotów oraz części do samolotów, a także
wytwarzanie urządzeń wspomagających lot-
nictwo. Ponadto prowadzą one niezwykle

ważną dla rozwoju działalność badawczo-
-rozwojową, szkolą kadry dla lotnictwa, re-
alizują wspólne projekty innowacyjne, wspie-
rają rozwój branży i prowadzą lobbing na jej
rzecz. Klaster podejmuje wiele działań, za-
równo o zasięgu krajowym, jak i międzyna-
rodowym. Organizacja i rozwijanie efektyw-
nego kosztowo łańcucha dostawców czy
tworzenie dogodnych warunków do rozwo-
ju przedsiębiorstw przemysłu lotniczego w re-
gionie to tylko niektóre z licznych działań kla-
stra.

Czy Podkarpacki Park Naukowo-Tech-
nologiczny to dobre miejsce dla firm z bran-
ży lotniczej, które chcą stawiać na innowa-
cyjność i jakość produkcji? Czy już teraz fir-
my lotnicze rozwijają skrzydła dzięki usłu-
gom Aeropolis?

– PPNT to z pewnością dobre miejsce
dla firm z branży lotniczej. Dowodem na to
jest rozwój firm już działających na jego ob-
szarze, jak również pojawianie się kolejnych.
Co więcej, firmy już obecne w PPNT współ-
pracują między sobą. Pokazuje to jak waż-
na jest obecność w tym samym miejscu firm
powiązanych ze sobą branżowo. Obser-
wujemy również nasilenie powiązań bizne-
sowych pomiędzy innymi branżami, co się
odbywa poprzez wzajemne świadczenie
usług.

Rozmawiał Tomasz Rekowski
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Tereny inwestycyjne w obrębie Podkarpackiego
Parku Naukowo-Technologicznego – PPNT 
umożliwiają firmom lokalizację swojej działalności
w miejscu przygotowanym do wybudowania
nowych zakładów, w obszarze Specjalnej Strefy
Ekonomicznej EURO PARK Mielec, a także 
w pobliżu znaczących węzłów komunikacyjnych

Zakład Obróbki Plastycznej Sp. z o.o.
ul. Kuźnicza 13, 21-045 Świdnik 

tel. 81 751 26 00, fax 81 468 90 11
kuznia-zop@kuznia-zop.pl

www.kuznia-zop.pl

Na bazie ponad 50-letniego doświadczenia oferujemy najwyższej jakości odkuwki matrycowe
i swobodnie kute z przeznaczeniem dla przemysłu lotniczego, zbrojeniowego, maszynowego,
motoryzacyjnego i energetycznego. Specjalizujemy się w procesach obróbki plastycznej na-
stępujących materiałów: 

• Stopy Aluminium
stopy aluminium serii EN AW-2XXX, EN AW-3XXX, EN AW-4XXX, EN AW-5XXX, EN AW-6XXX
i EN AW-7XXX

• Stopy Miedzi
czysta miedź, miedź chromowa, brązy, mosiądze ołowiowe i aluminiowe

• Stopy Żelaza
stale konstrukcyjne niskostopowe i stopowe, nierdzewne, kwasoodporne, narzędziowe i spe-
cjalne

• Stopy Tytanu
stopy wg norm GOST

We własnym zakresie projektujemy i wykonujemy niezbędne oprzyrządowanie kuźnicze (ma-
tryce, okrojniki) oraz świadczymy usługi obróbki cieplnej i wiórowej.

Posiadamy System Zarządzania Jakością oparty na normie AS 9100/PN-EN 9100.



Co oznaczał dla firmy z tradycjami wy-
kup przez Unimot Express Sp. z o.o. – ma-
jący miejsce w 2012 roku – i jak to wyda-
rzenie rzutuje na działalność firmy i jej obec-
ność na międzynarodowym rynku?

– Główny inwestor – spółka Unimot
Express – przejął Wytwórnię Filtrów „PZL-Sę-
dziszów” SA w sierpniu 2012 roku. Grupa
Unimot ma ponad 20-letnie doświadczenie
w międzynarodowym obrocie produktami pe-
trochemicznymi, a dziś jest posiadaczem
większościowego pakietu akcji WF. Warto pod-
kreślić, że pomimo prywatyzacji „PZL-Sę-
dziszów” nadal pozostaje firmą polską z ro-
dzimym inwestorem, produkcją ulokowaną
w kraju i 100-proc. polskim kapitałem.

Od momentu prywatyzacji w Wytwórni
Filtrów nastąpił szereg zmian. W pierwszej ko-
lejności spółka została dokapitalizowana.
Następnie zredukowano koszty, zoptymali-
zowano procesy produkcyjne i wprowadzo-
no automatyzację na wybranych etapach pro-
dukcji. Zadbano też o rozszerzenie oferty pro-
duktowej. Do sprzedaży wprowadzono nowe
referencje przeznaczone na rynek motoryzacji,
rolnictwa i przemysłu ciężkiego. Rozwinięto
dział produkcji specjalnej dla lotnictwa, po-
licji i wojska. Sieć dystrybucji została odbu-

dowana, a procesy produkcyjne są udosko-
nalane w oparciu o najnowsze rozwiązania
technologiczne. Systematycznie podejmowane
są kolejne działania, których celem jest od-
świeżenie i przypomnienie użytkownikom
o naszej popularnej niegdyś, mocno rozpo-
znawalnej i cenionej marce.

Wytwórnia Filtrów „PZL-Sędziszów” SA
może poszczycić się bogatą ofertą produk-
tową. Odbiorcy z których sektorów stanowią
głównych klientów firmy?

– Wytwórnia Filtrów „PZL-Sędziszów” SA
jest uznanym dostawcą filtrów na rynku
motoryzacyjnym. W ofercie WF znajduje
się ponad 2000 różnych referencji. Spółka do-
starcza swoje wyroby na rynek części za-
miennych oraz do silników produkowanych
na „pierwszy montaż”. Oprócz tego w ofer-
cie znajdują się m.in. filtry do motocykli, ma-
szyn rolniczych i roboczych, kompresorów
i wózków widłowych. Dla przemysłu lotni-
czego produkujemy m.in. filtry oleju, filtry pa-
liwa, sygnalizatory i zawory. Zajmujemy się
też obróbką skrawaniem. Współpracujemy
m.in. z takimi firmami, jak WSK „PZL-Świd-
nik” SA, WSK „PZL-Rzeszów” SA, Sikorsky
Mielec, WSK „PZL-Kalisz” SA oraz Woj-
skowe Zakłady Lotnicze Nr 1 i 2.

Jakie czynniki decydują o wysokiej po-
zycji firmy nie tylko na rynku polskim, ale
i za granicą? Co stanowi o jej konkurencyj-
ności i pozwala cieszyć się zaufaniem klien-
tów?

– Wszystkie wyroby Wytwórni Filtrów
„PZL-Sędziszów” SA odpowiadają nor-
mom i wymogom światowych producentów
w branży motoryzacyjnej. O doskonałej jakości
naszych filtrów świadczy fakt, że jesteśmy wie-
loletnim dostawcą dla najbardziej renomo-
wanych producentów samochodów osobowych
i ciężarowych na świecie. Stabilną, wysoką ja-

kość produktów zapewnia wdrożony system
jakości zgodny z normą ISO/TS 16949:2009
certyfikowany przez TÜV Rheinland Köln
Deutschland.

Produkcja naszych filtrów oparta jest wy-
łącznie na surowcach najwyższej jakości.
We wszystkich wyrobach stosujemy materiały
filtracyjne znanych i renomowanych produ-
centów, zapewniając powtarzalność para-
metrów filtracyjnych. Przed użyciem mate-
riałów do produkcji wykonujemy pełną we-
ryfikację surowców. Kontrolujemy też proces
produkcyjny na niezależnych stanowiskach
badawczych, a następnie sprawdzamy jakość
gotowych wyrobów przez wykwalifikowanych
pracowników. Analizy badań porównaw-
czych naszych wyrobów z produktami kon-
kurencji wyraźnie wskazują przewagę Sędzi-
szowa w zakresie jakości, choćby biorąc pod
uwagę takie parametry, jak skuteczność
oczyszczania czy ilość zatrzymywanego pyłu
przepuszczanego przez filtr. Dzięki temu sę-
dziszowskie filtry od wielu lat cieszą się za-
ufaniem klientów.

Jak przedstawiają się plany rozwojowe
spółki?

– W 2014 roku planujemy rozbudowę
parku maszynowego i uruchomienie kolejnej
linii do produkcji filtrów kabinowych. Dzię-
ki temu możliwe będzie rozszerzenie wa-
chlarza oferowanych produktów i wzmoc-
nienie pozycji firmy w segmencie filtrów kli-
matyzacji. Nadal chcemy rozwijać produkcję
specjalną dla wojska i lotnictwa. Systema-
tycznie planujemy też zwiększać portfel klien-
tów zagranicznych oraz odzyskiwać pozycję
na rynku krajowym.

Rozmawiała Dorota Babkiewicz

www.wf-filter.pl

60 Fakty

Rozmowa z Bogusławem Satławą, prezesem 
zarządu Wytwórni Filtrów „PZL-Sędziszów” SA
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Jakość, której zaufali najlepsi



Czym charakteryzuje się oferowany
przez państwo śmigłowiec Black Hawk?

– Black Hawk to przede wszystkim śmi-
głowiec sprawdzony w wielu misjach, na któ-
rym swoje systemy obronne oparło blisko
30 krajów świata, w tym Stany Zjednoczone,
Szwecja i Turcja. Śmigłowce te łącznie wyla-
tały ponad 9 mln godzin.

S-70i jest najnowszym modelem śmi-
głowca Black Hawk opartym na modelu UH-
60M, na którym polega armia Stanów Zjed-
noczonych. Jest to śmigłowiec wielozada-
niowy, doskonały do transportu ludzi i sprzę-
tu, a także wykonywania wojskowych zadań
specjalnych. Standardowe wyposażenie mo-
delu S-70i oparte jest na najnowocześniejszej
technologii, jak na przykład w pełni zinte-
growana awionika, szklany kokpit czy syste-
my automatycznej kontroli lotu. Helikopte-
ry S-70i są również wyposażone w aktywny
system kontroli wibracji, a podwójny system
GPS/INS z mapą cyfrową umożliwia precy-
zyjną nawigację nawet w najtrudniejszych wa-
runkach taktycznych.

Jakie unikalne cechy wyróżniają pro-
ponowany Polsce wiropłat?

– Model S-70i łączy doświadczenia ze-
brane w trakcie ponad 30 lat użytkowania
Black Hawków. Dowiódł, że jest obecnie plat-
formą najbardziej niezawodną, najbezpiecz-
niejszą i oferującą najlepsze osiągi. Dojrza-
łość projektu w powiązaniu z nowoczesnymi
rozwiązaniami sprawia, że S-70i to najlepsze
rozwiązanie w swojej klasie. Jego uniwersa-
lizm, sprawdzona skuteczność w warun-
kach bojowych i rygorystyczne standardy, na-

rzucone przez amerykańską armię, czynią
z S-70i Black Hawk najlepsze rozwiązanie dla
sił zbrojnych na całym świecie.

Do jakich krajów aktualnie trafiają pol-
skie śmigłowce?

– Swoje maszyny zakupili w Mielcu: Ara-
bia Saudyjska, Sułtanat Brunei, Meksyk i Ko-
lumbia. Kolejne negocjacje trwają. Duże za-
interesowanie modelem S-70i widzimy ze stro-
ny krajów Bliskiego Wschodu, Europy, Ame-
ryki Środkowej i Południowej, a także Azji. Li-
czymy, że już wkrótce do krajów użytkujących
śmigłowce S-70i dołączy również Polska.

Jaką strategię współpracy z polskim
przemysłem państwo przyjmują?

– Od pięciu lat śmigłowiec S-70i jest pro-
dukowany w Polsce w zakładach PZL Mielec.
Oznacza to, że codziennie około 1200 osób
pracuje przy produkcji polskiego Black Haw-
ka. Stale rozbudowujemy nasz łańcuch polskich
dostawców do programu S-70i, który obecnie
liczy około 50 firm. Ponadto kontynuujemy pro-
ces „polonizacji”. Do rozmów o współpracy
zaprosiliśmy wszystkie większe firmy lotnicze
w Polsce, zawierając z niektórymi porozumienia
partnerskie. Pod koniec stycznia bieżącego roku
zorganizowaliśmy w Warszawie konferencję do-
stawców firmy Sikorsky oraz potencjalnych pol-
skich dostawców. Jej celem było zainicjowa-
nie współpracy między producentami klu-
czowych komponentów dla śmigłowca S-70i
Black Hawk a polskimi podmiotami. Efektem
tej konferencji są negocjacje kolejnych poro-
zumień.

Jak wyglądała dotychczasowa współ-
praca na gruncie polskim?

– Korporacja United Technologies, do
której należy Sikorsky Aircraft, od 20 lat jest
obecna w Polsce, zatrudniając w 9 spółkach
łącznie ponad 10 tys. polskich pracowników.
Jest to realna współpraca, oparta na trans-
ferze konkretnych technologii, przekazy-
waniu know-how, inwestowaniu w kolejne
polskie firmy. Jeśli chodzi o samą firmę Si-
korski, zgodnie z jej zapowiedziami kluczo-
wym elementem przyjętej strategii było uru-
chomienie w Polsce produkcji najnowo-
cześniejszej wersji helikopterów wieloza-
daniowych typu Black Hawk. Plany te zostały
zrealizowane. W dwa lata od prywatyzacji
zakłady PZL Mielec wyprodukowały pierw-
szą kabinę UH-60M/S-70i™, tj. w marcu
2009 roku, a rok później pierwszy komplet-
ny śmigłowiec S-70i Black Hawk. W tym sa-
mym roku odbył się pierwszy lot w Polsce
mieleckiego śmigłowca.

Dotychczas firma wyprodukowała bli-
sko 170 kabin i 29 kompletnych helikopte-
rów S-70i, zwiększając tym samym ośmio-
krotnie wartość eksportu i sześciokrotnie
sprzedaż. W ciągu 7 lat od prywatyzacji Si-
korsky zainwestował w rozwój PZL Mielec
ponad 150 mln dolarów i na bieżąco reali-
zuje kolejne inwestycje. Ponadto stworzyli-
śmy 800 nowych miejsc pracy – nie ma na
Podkarpaciu drugiej firmy, która w ostatnim
czasie mogłaby pochwalić się 50-proc.
wzrostem zatrudnienia.

Rozmawiał Piotr Nowacki

www.pzlmielec.pl

To nie czas
na eksperymenty

Rozmowa z Januszem Zakręckim, prezesem zarządu 
Polskich Zakładów Lotniczych Sp. z o.o.
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Jerzy Bojanowicz

W1932 roku Żwirko i Wigura le-
cąc RWD-6, zwyciężyli w mię-
dzynarodowych zawodach sa-
molotów turystycznych Chal-

lenge, a rok później Stanisław Skarżyński, jako
pierwszy Polak, przeleciał RWD-5bis przez
Atlantyk – w 20,5 godz. pokonał 3582 km,
ustanawiając międzynarodowy rekord odle-
głości w klasie II samolotów turystycznych.
Łosiem, produkowanym na warszawskim
Okęciu, zainteresowano się m.in. w Belgii, Ju-
gosławii, Bułgarii, Rumunii, Turcji, Danii, Es-
tonii i Finlandii. Niestety, wybuch wojny
uniemożliwił realizację zawartych kontraktów.

Przed wojną, w ramach Centralnego
Okręgu Przemysłowego, powstało wiele za-
kładów przemysłu zbrojeniowego, w tym
istniejące do dziś – m.in. w Mielcu – Pań-
stwowe Zakłady Lotnicze, a w Rzeszowie
– fabryka silników lotniczych Państwowych
Zakładów Lotniczych (obecna WSK PZL
Rzeszów).

Po wojnie w powietrze wzleciały m.in.
PZL-104 „Wilga” – czteromiejscowy samo-
lot wielozadaniowy produkowany w zakła-

dach PZL-Okęcie, sportowy PZL-106 „Kruk”,
szkolno-treningowy samolot śmigłowy
przeznaczony do szkolenia podstawowego
i zaawansowanego pilotów zawodowych
PZL-130 „Orlik” (modernizowany jeszcze
w 2013 roku), PZL M28B „Bryza” – do dziś
używany zmodyfikowany radziecki samolot
pasażersko-transportowy An-28 i wieloza-
daniowy śmigłowiec PZL W-3 „Sokół”.

Wysoki poziom
Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o.

(PZL Mielec), w których portfolio swego cza-
su były też… samochód Mikrus i sprzęt AGD,
są dziś największym w Polsce producentem

samolotów, rozszerzającym profil produkcji
o wytwarzanie struktur lotniczych i produk-
cję helikopterów. Stało się tak dzięki sprzedaży
w 2007 roku przez Agencję Rozwoju Prze-
mysłu SA 100 proc. udziałów PZL Mielec
amerykańskiej spółce United Technologies
Holdings SA, należącej do United Techno-

logies Corporation (UTC). W ten sposób za-
kłady stały się spółką zależną Sikorsky Aircraft
Corporation – znanego na świecie producenta
śmigłowców, m.in. Black Hawk.

Dla odbiorców międzynarodowych i US
Army PZL Mielec produkuje kabiny i belki
ogonowe helikopterów Black Hawk, a od 2010
roku „całe” helikoptery S-70i Black Hawk
(około 30 maszyn). W grudniu ubiegłego ro-
ku podczas targów zbrojeniowych Bridex
w stolicy Brunei odbyło się oficjalne przeka-
zanie pierwszych czterech śmigłowców wy-
produkowanych w Mielcu w ramach kon-
traktu zawartego pomiędzy Sikorsky Aircraft
i Ministerstwem Obrony Brunei. To pierwsza

partia z 12 maszyn zakontraktowanych
w 2011 roku, a zarazem największa umowa
na dostawę śmigłowców S-70i produkowa-
nych przez PZL. Ponadto helikoptery z Miel-
ca, proponowane Ministerstwu Obrony Na-
rodowej w trwającym właśnie przetargu na
dostawę śmigłowców wielozadaniowych dla
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90 lat tradycji
Tradycje przemysłu lotniczego w Polsce 
sięgają lat 20. ubiegłego wieku. Najpierw
samoloty były produkowane na licencji, 
ale w 1928 roku powstały Państwowe 
Zakłady Lotnicze. Najbardziej znane przed
wojną „srebrzyste ptaki” to RWD – lekkie
jednosilnikowe samoloty sportowe, szkolne
lub turystyczne, skonstruowane przez 
Stanisława Rogalskiego, Stanisława Wigurę
i Jerzego Drzewieckiego, oraz PZL.37 
Łoś – dwusilnikowy bombowiec
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Około 90 proc. wyrobów stworzonych przez 
polską branżę lotniczą „odlatuje” za granicę



polskiej armii, latają m.in. w Arabii Saudyj-
skiej, Meksyku i Kolumbii.

W styczniu bieżącego roku ponad 20
zagranicznych dostawców komponentów
i usług dla śmigłowców Black Hawk przyje-
chało do Polski, by rozmawiać o możliwo-
ściach współpracy z rodzimymi firmami
z branży lotniczej, m.in. przedstawiciele Ge-
neral Electric Aviation, Rockwell Collins, Ho-
neywell, Telephonics Corporation i United
Technologies Aerospace Systems. Potwierdza
to wysoki poziom produkcji polskiego prze-
mysłu lotniczego, czego przykładem jest rów-
nież udział w pracach nad innowacyjnym sil-
nikiem lotniczym GEnx, który będzie monto-
wany w najnowszych samolotach Boeing
B747-8 oraz 787 Dreamliner, firm Avio Pol-
ska (projektant i wyłączny producent łopatki
turbinowej do silnika) i GE EDC Poland (pra-
ce inżynieryjne przy tworzeniu silnika).

Udział polskich firm w podobnych pro-
jektach powinien wzrosnąć dzięki dotacji
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
(NCBiR), które w latach 2013–2017 zain-
westuje 75 mln euro w badania naukowe, pra-
ce rozwojowe i działania wspierające trans-
fer ich wyników do przemysłu lotniczego.

„Dolina Lotnicza”
W 2003 roku z inicjatywy WSK „PZL-Rze-

szów” SA utworzono Stowarzyszenie Grupy
Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego „Do-
lina Lotnicza”. Wsparcia udzieliła kanadyjska
firma Pratt & Whitney (należąca do UTC)
– światowy lider w projektowaniu, produkcji
i obsłudze silników lotniczych, rakietowych
systemów napędowych oraz przemysłowych
turbin gazowych (od lat 90. współpracuje
z WSK „PZL-Rzeszów” SA). Głównym ce-
lem tej inicjatywy była konsolidacja przemy-
słu oraz zbudowanie wspólnej strategii roz-
wojowej i współpraca z innymi podobnymi
klastrami w Europie i na świecie. W 2003 roku
do podkarpackiego Stowarzyszenia, którego
siedzibą jest Rzeszów, a prezesem Marek Da-
recki, prezes WSK „PZL-Rzeszów”, przy-
stąpiło 18 firm, a obecnie jest ich ponad 100.
Wśród nich można wyróżnić zagraniczne kon-
cerny, które zakupiły majątek w wyniku pry-
watyzacji dawnych firm państwowych; duże
firmy, które wybudowały swoje zakłady od
podstaw w specjalnej strefie ekonomicznej, jak
np. MTU Aero Engines oraz firmy z sekto-
ra MŚP, w tym rodzinne, które są poddo-
stawcami lub usługodawcami dla dużych firm.

Ale nie tylko. Przykładem są istniejące od 1985
roku w Bielsku-Białej Zakłady Lotnicze Mar-
gański & Mysłowski, które obecnie produkują
szybowce MDM-1 Fox i samoloty EM-11C
Orka.

Potęga innowacyjności
Współczesny przemysł lotniczy bazuje na

innowacjach. Nic dziwnego, że 19 stycznia
2012 roku Narodowe Centrum Badań i Roz-
woju podpisało porozumienie ze zrzeszają-
cą ponad 30 firmami Polską Platformą Tech-
nologiczną Lotnictwa, zobowiązując się do
zainwestowania 300 mln zł w badania na-
ukowe, prace rozwojowe i działania wspie-
rające transfer ich wyników do przemysłu lot-
niczego. Deklarowany wkład pieniężny sta-
nowi 60 proc. całego budżetu przedsięwzię-
cia. Pozostałe 40 proc., o wartości 200 mln
zł, jako udział własny wykonawców projek-
tów przekażą członkowie stowarzyszenia.

Zaplecze intelektualne i techniczne two-
rzy Politechnika Rzeszowska, z którą ściele
współpracuje WSK „PZL-Rzeszów”. Waż-
nym ogniwem jest nowoczesne Laboratorium
Badań Materiałów dla Przemysłu Lotnicze-
go Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego
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Łukasiewicza. Powstało ono w 2006 roku i jest
wyposażone w aparaturę i urządzenia do pro-
wadzenia prac badawczych w obszarze wy-
soko zaawansowanych materiałów i techno-
logii dla techniki lotniczej, służące zespołom
specjalistów z krajowych uczelni i instytutów.
Laboratorium współpracuje z zespołami ba-
dawczymi uczelni technicznych w ramach
Centrum Zaawansowanych Technologii „AE-
RONET – Dolina Lotnicza” oraz Centrum
Zaawansowanych Materiałów i Technologii
„CAMAT”, Polskiej Platformy Lotnictwa,
a także inżynierami praktykami z firm naj-
większego polskiego klastra przemysłowego
SGPPL „Dolina Lotnicza”. Głównym od-
biorcą wyników prowadzonych badań są
właśnie przedsiębiorstwa zrzeszone w „Do-
linie Lotniczej”. W 2008 roku rozpoczęła się
rozbudowa Laboratorium, na którą otrzy-
mano 38,1 mln zł dofinansowania z PO In-
nowacyjna Gospodarka 2007–2013, Priory-
tet II „Infrastruktura Sfery B+R”, Działanie
2.1 „Rozwój ośrodków o wysokim potencja-
le badawczym”. Warto dodać, że placówka ma
akredytację NADCAP (National Aerospace
and Defense Contractors Accreditation Pro-
gram) i PCA.

Także w Rzeszowie, w WSK „PZL-Rze-
szów”, od 2012 roku budowane jest Centrum
Badawczo-Rozwojowe Napędów Lotniczych.
Inwestycja wartości ponad 213 mln zł, fi-
nansowana w części ze środków unijnych,
obejmie powstanie stanowisk badawczych dla
silników turbowałowych i turbośmigłowych,
prototypowni oraz laboratorium materiało-
wego. To największy projekt w Działaniu I.3
Wspieranie innowacji, który realizowany jest
w Programie Rozwój Polski Wschodniej,
a wdrażany przez PARP. Wartość dofinan-
sowania projektu wynosi ponad 81 mln zł.

– Inwestycja ta jest krokiem milowym
w historii WSK Rzeszów oraz całego pol-
skiego przemysłu lotniczego – mówił Marek
Darecki, prezes WSK „PZL-Rzeszów”.
– Wsparcie inwestycji z obszaru wysokich tech-
nologii, i to jeszcze w obszarze badań i roz-
woju, świadczy o perspektywicznym myśle-
niu, wizjonerstwie i kontynuacji idei premie-
ra Eugeniusza Kwiatkowskiego sprzed ponad
70 lat, kiedy to, forsując z sukcesem projekt
COP, rozpoczął ewolucyjną zmianę naszej go-
spodarki.

Planowane oddanie inwestycji do użyt-
ku nastąpi w 2015 roku. Budowana infra-
struktura pozwoli na kontynuację prowa-
dzonych prac konstrukcyjnych oraz progra-
mów badawczo-rozwojowych i ekspery-
mentalnych.

– To nie przypadek, że Forum Innowacji
od 2010 roku organizowane jest w stolicy Pod-
karpacia. Tu spotykają się setki fachowców
z Europy Środkowo-Wschodniej. Współpra-
ca przedsiębiorstw i instytucji z województwa
podkarpackiego przynosi spektakularne re-
zultaty. Wystarczy spojrzeć na klaster „Doli-
na Lotnicza”. Dzięki pieniądzom z UE w Pol-

sce Południowo-Wschodniej powstaje jeden
z wiodących w Europie regionów lotniczych
– uważa Bożena Lublińska-Kasprzak, prezes
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,
która dofinansuje inwestycję kwotą ponad
81 mln zł. Wartość całego projektu, najwięk-
szego wdrażanego przez PARP w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Rozwój Polski Wschod-
niej (Działanie I.), to ponad 213 mln zł.

Z kolei spółka INNpuls, członek Doliny
Lotniczej, należy do multidyscyplinarnego
konsorcjum 10 partnerów z 6 krajów reali-
zujących – przy wsparciu Unii Europejskiej
w ramach Lifelong Learning Programme
– w okresie od 1 listopada 2013 roku do 31 paź-
dziernika 2015 roku projekt AIRVET – Efek-
tywna oferta kształcenia i szkoleń zawodo-
wych dla przemysłu lotniczego.

Nie tylko Podkarpacie
Dolina Lotnicza nie jest jedynym klastrem

lotniczym w Polsce. Historia współdziałania
przedsiębiorstw z branży lotniczej na Śląsku
sięga lat 80. ubiegłego wieku. Lider Śląskie-
go Klastra Lotniczego – Federacja Firm

Lotniczych BIELSKO – powstał w efekcie
współpracy 15 firm prywatnych działają-
cych w regionie Bielska-Białej. Obecnie do kla-
stra należy ponad 30 członków, także Doli-
ny Lotniczej.

W 2013 roku poinformowano, że Polski
Holding Obronny chce wykorzystywać osią-
gnięcia firm skupionych w Śląskim Klastrze
Lotniczym do produkcji bezzałogowych sa-
molotów (dronów) dla polskiej armii. War-
tość zamówienia rządu może wynieść nawet
2 mld zł.

– W Śląskim Klastrze Lotniczym znajduje
się 90 proc. polskich producentów małych sa-
molotów bezzałogowych. Jest tu zaplecze
technologiczne, zaplecze do transferu tech-
nologii oraz miejsce do prób, bo mamy tam
lotnisko. Śląsk jest więc świetnym miejscem,
żeby rozwijać biznes samolotów bezzałogo-
wych – mówił Agencji Informacyjnej Newseria
Krzysztof Krystowski, prezes Polskiego Hol-
dingu Obronnego i jednocześnie prezes Ślą-
skiego Klastra Lotniczego.

Z kolei w maju 2009 roku czterech spo-
śród sześciu działających w Kaliszu produ-

centów podzespołów dla przemysłu lotniczego
utworzyło Stowarzyszenie Przedsiębiorców
Przemysłu Lotniczego „Wielkopolski Klaster
Lotniczy” – organizację non profit skupiają-
cą przedstawicieli firm zaangażowanych
w działania na rzecz podnoszenia konkuren-
cyjności branży lotniczej w Polsce.

Jednak na pewno Dolina Lotnicza jest
najsłynniejsza. W październiku uiegłego roku
ukazała się książka „Beating the Global
Odds: Successful Decision – making in
a Confused and Troubled World” („Poko-
nując przeciwności świata: prawidłowe po-
dejmowanie decyzji w problematycznym
świecie”) amerykańskiego autora Paula A.
Laudicina, prezesa, dyrektora generalnego
i partnera zarządzającego w międzynarodo-
wej firmie konsultingowej A.T. Kearney. Za-
znacza on, że Polska, w przeciwieństwie do
innych państw Unii Europejskiej, uniknęła re-
cesji i znajduje się obecnie w swoim najlep-
szym okresie rozwoju ekonomicznego, tech-
nologicznego i kulturalnego, a jako jedyne
miasto prezentuje Rzeszów: „Podczas gdy fakt
odkrycia w Polsce rezerw gazu łupkowego od-

bił się szerokim echem, niezbyt często wspo-
mina się o rozkwicie mniej znanych techno-
logii wytwarzanych na terenie Doliny Lotni-
czej, zlokalizowanej w Rzeszowie i wokół mia-
sta, które jako jedno z pionierów stało się
głównym ośrodkiem lotnictwa, mającego
początki w latach trzydziestych dwudzieste-
go wieku”.

Na pewno cieszy, że w Polsce produko-
wane są ważne podzespoły i elementy, z któ-
rych budowane są np. Dreamlinery. Około
90 proc. wyrobów stworzonych przez pol-
ską branżę lotniczą „odlatuje” za granicę.
Szkoda, że nie dorobiliśmy się własnych sa-
molotów, tak udanych jak RWD i Łoś czy
czteromiejscowy samolot wielozadaniowy
PZL-104 Wilga, wykorzystywany głównie do
holowania szybowców i wywożenia skocz-
ków spadochronowych, którego produkcję
seryjną rozpoczęto w zakładach PZL-Okę-
cie w 1967 roku. Używany był w kilkunastu
krajach na 5 kontynentach (w Indonezji li-
cencję kupiono). W 2008 roku wyproduko-
wano ostatnią Wilgę – nabywcą 997 samo-
lotu był Islandczyk. �
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To nie przypadek, że Forum Innowacji od 2010 roku
organizowane jest w stolicy Podkarpacia. Tu 
spotykają się setki fachowców z Europy Środkowo-
-Wschodniej. Współpraca przedsiębiorstw i instytucji
z województwa podkarpackiego przynosi spektaku-
larne rezultaty. Wystarczy spojrzeć na klaster
„Dolina Lotnicza”. Dzięki pieniądzom z UE 
w Polsce Południowo-Wschodniej powstaje jeden 
z wiodących w Europie regionów lotniczych



ZAKŁADY LOTNICZE MARGAŃSKI & MYSŁOWSKI SA
• Zakłady Lotnicze Margański & Mysłowski działają w branży lotniczej od 1986 roku.
• Firma zdobyła doświadczenie, produkując światowej klasy szybowce akrobacyjne Swift i FOX oraz dwusilnikowy samolot ORKA.
• Posiadamy certyfikaty EASA DOA, POA, a także Certyfikaty Typu dla samolotu ORKA oraz szybowców Swift i FOX.

ul. Górnicza 107, 43-502 Czechowice-Dziedzice
tel./fax: (+48) 32 784 15 00

office@marganski.pl
www.marganski.pl

EM-11 ORKA

ORKA to czteromiejscowy, komfortowy, dwusilnikowy
samolot ze strukturą w całości wykonaną z kompo-
zytu.

Miejsca 4
Maks. ciężar w locie 1820 kg
Prędkość maks. w locie poziomym – VH 261 km/h
Maks. zasięg 1700 km

MDM-1 FOX

FOX to dwumiejscowy, kompozytowy szybowiec akro-
bacyjny światowej klasy.

Miejsca 2
Maks. ciężar w locie 530 kg
Prędkość maks. – VNE 282 km/h
Dopuszczalne wsp. obciążeń (2 os.) +9/-6 (+7/-5)

SWIFT 

SWIFT to rozwojowa wersja naszego najlepszego
szybowca S-1, na którym zdobyto wiele medali
mistrzostw świata i Europy.

Miejsca 1
Maks. ciężar w locie 400 kg
Prędkość maks. – VNE 325 km/h
Dopuszczalne wsp. obciążeń +10/-8 



Jak przy okazji obchodów 20-lecia izby
ocenia pan postępy zrzeszonych podmiotów
oraz ich konkurencyjność na przestrzeni
dwóch dekad?

– Konkurencyjność przedsiębiorstw zrze-
szonych w OIG zdecydowanie wzrosła,
przede wszystkim dzięki inwestycjom, które
spowodowały znaczny wzrost efektywności
produkcji, co z kolei przełożyło się na moż-
liwość wdrożenia norm i certyfikatów zwią-
zanych z ekologią, certyfikatów dla motory-
zacji.

Na początku lat dziewięćdziesiątych
w Polsce produkcja odlewów wynosiła nieco
ponad 700 tys. ton, a na koniec 2013 roku było
to już ponad milion ton odlewów. Co praw-
da z około 700 odlewni zostało około 450, lecz
te, które zostały, zwiększyły wydajność,
w znacznej mierze przez mechanizację i au-
tomatyzację swoich procesów. Zwłaszcza po
przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej
wiele odlewni skorzystało z możliwości dota-
cji do inwestycji w najlepsze techniki dostęp-
ne na rynku maszyn i urządzeń odlewniczych.

Gdy w 1994 roku powstawała Odlewni-
cza Izba Gospodarcza, eksport odlewów
wynosił 18 proc. W chwili obecnej jest to po-
nad 50 proc. produkcji odlewów ogółem, przy
czym zmienił się kierunek eksportu. W chwi-
li obecnej głównym odbiorcą są kraje Unii Eu-
ropejskiej – ponad 90 proc. Jesteśmy zatem
bardzo konkurencyjni. Warto dodać, że
w okresie dwudziestu lat nastąpił zdecydo-
wany rozwój odlewniczych tworzyw wyso-
kojakościowych, tj. żeliwa sferoidalnego i sto-
pów Al, co jest zgodne z zapotrzebowaniem
rynków krajów wysokorozwiniętych.

Czy warunki prawno-ekonomiczne zmie-
niły się na korzyść sektora odlewniczego
i stwarzają nowe możliwości rozwoju?

– Z punktu widzenia ekonomicznego sek-
tor odlewniczy doskonale wykorzystał moż-
liwości stworzone dzięki dofinansowaniu
inwestycji ze środków Unii Europejskiej.
Niewiele krajów z tzw. „nowej Unii” może po-
chwalić się tak wysokim stopniem wykorzy-
stania tych środków. Z pewnością uwarun-
kowania prawne nie sprzyjają polskim od-
lewniom, ponieważ w większości przypadków
związane są ze wzrostem wymagań doty-
czących warunków funkcjonowania w zakresie
ochrony środowiska. Sprostanie tym wymo-
gom wymaga wielkich nakładów finansowych,
co z pewnością ogranicza możliwość inwe-
stycji w park maszynowy i unowocześnianie
produkcji. Z drugiej jednak strony, dbałość
o środowisko jest ważnym elementem funk-
cjonowania każdej firmy. Podobnie dzieje się
z podnoszeniem standardów BHP, które
powinny być podstawą dobrego funkcjono-
wania każdego przedsiębiorstwa.

Trudno mówić o zdecydowanych zmia-
nach w zakresie prawnym i ekonomicznym,

jednak z pewnością odlewnictwo przestało ko-
jarzyć się z branżą schyłkową, nienowocze-
sną, zagrażającą środowisku naturalnemu.
W chwili obecnej każda dobra odlewnia
może bez problemu uzyskać kredyt inwesty-
cyjny czy dotację na rozwój. Z tego co wiem,
zdecydowana większość odlewni uzyskała zin-
tegrowane pozwolenie na prowadzenie dzia-
łalności zgodnie z zasadami ochrony środo-
wiska. Na pewno jest jeszcze wiele do zro-
bienia, choćby w dalszym ciągu w Polsce trud-
no jest zagospodarowywać odlewnicze od-
pady poformierskie, z czym w innych krajach
poradzono sobie lepiej i znacznie szybciej.

Jak branża radzi sobie w zakresie za-
pewnienia jakości procesów odlewniczych
i odlewów oraz wypracowywania wyników
na krajowym rynku oraz za granicą?

– Polskie firmy z branży odlewniczej ra-
dzą sobie bardzo dobrze zarówno na rynku
krajowym, jak i zagranicznym. Jakość pro-
ponowanych wyrobów jest coraz wyższa. Nor-
mą jest posiadanie certyfikatów ISO 9001
i 14000, a ponadto wiele firm wprowadza cer-
tyfikat ISO 18000, a więc normy BHP. Do-
datkowo część przedsiębiorstw posiada cer-
tyfikaty norm motoryzacyjnych TS, jak rów-
nież certyfikaty specjalistyczne. Wiele firm zro-
zumiało, że posiadanie certyfikatów, zwłasz-
cza specjalistycznych lub akredytacji, np.
w kolejnictwie, stwarza większe możliwości po-
zyskania klientów w Polsce, a szczególnie za
granicą. Należy tu zauważyć, że w większo-
ści przedsiębiorstw odlewniczych udział eks-
portu do krajów Unii oraz poza Unię stano-
wi większość w całości przychodów ze sprze-
daży.

Jakość produkowanych w Polsce odle-
wów nie odbiega od jakości produktów
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Polskie odlewnictwo 
europejską potęgą

Polska, z uwagi na olbrzymie tradycje 
i prowadzone w sposób ciągły kształcenie 
na wysokim poziomie, zajmuje bardzo
dobrą pozycję na rynku odlewniczym 
– mówi Andrzej Ryba, 
prezes Odlewniczej Izby Gospodarczej
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najlepszych odlewni z Unii Europejskiej,
o czym świadczy właśnie skala naszego eks-
portu. Nie zaszkodziła nam również konku-
rencja z Chin, z którą w dużej mierze wy-
grywamy jakością.

Co w obecnej sytuacji gospodarczej sta-
nowi największy atut firm reprezentują-
cych przemysł odlewniczy i przemawia za ich
konkurencyjnością?

– Wysoki poziom technologiczny, sto-
sowanie nowoczesnych technologii w pro-
cesie produkcji, stawianie sobie nowych wy-
zwań, poszukiwanie trudnych zleceń, które
powodują, że stale wzrasta poziom techno-
logiczny odlewni. Nie mniej istotna jest tu do-
brze wykształcona kadra odlewnicza posia-
dająca praktykę, a jednocześnie przekazują-
ca wiedzę młodzieży. Jesteśmy jedynym kra-
jem w Europie posiadającym Wydział Od-

lewnictwa na krakowskiej Akademii Górni-
czo-Hutniczej, który kształci fachowców na
bardzo wysokim poziomie.

Proces odlewniczy jest dosyć skompli-
kowany. Skupia się w nim wiele właściwości
fizykochemicznych, wysoka technika, za-
awansowane technologie. Jest to branża
kapitałochłonna i wymagająca dużej facho-
wości nie tylko kadry zarządzającej, ale i zwy-
kłych pracowników. Polska, z uwagi na ol-
brzymie tradycje w tej dziedzinie i prowa-
dzone w sposób ciągły kształcenie na wyso-
kim poziomie, zajmuje bardzo dobrą pozy-
cję na rynku odlewniczym. W wielu odlew-
niach zainstalowana nowa technika odlew-
nicza sprawia, że nie odbiegamy od najno-
wocześniejszych odlewni niemieckich, fran-

cuskich czy hiszpańskich. Koszty materiałów
i energii praktycznie są takie same jak w ca-
łej UE, lecz w dalszym ciągu mamy niższe
koszty pracy. Nie stoją one w miejscu, śred-
nia płaca rośnie z roku na rok, ale rośnie rów-
nież wydajność produkcji na jednego pra-
cownika wraz z większym stopniem mecha-
nizacji i organizacji pracy.

Na ile projekty realizowane przez in-
stytuty badawcze rzutują na działalność
sektora odlewniczego? Czy można mówić
o systematycznym rozwoju technologii,
a w efekcie oferowanych wyrobów, ich in-
nowacyjności i eliminacji negatywnego
wpływu na środowisko za sprawą współpracy
branży ze środowiskiem naukowym?

– Projekty B+R odgrywają w odlewnic-
twie bardzo ważną rolę, powodując znaczą-
cy rozwój technologii, ale rozwój technolo-

gii musi być inicjowany głównie przez od-
lewnie. Nasze środowisko naukowe ma
znaczne osiągnięcia w dziedzinie badań
związanych z technologią odlewniczą, lecz
o wykorzystaniu tej ogromnej wiedzy i po-
trzebach w tym zakresie powinny decydować
odlewnie. W polskim odlewnictwie ten kie-
runek jest coraz wyraźniejszy i wspierany przez
wszystkie organizacje odlewnicze.

Co uznałby pan za największe dotych-
czasowe osiągnięcia izby i jakie zadania sta-
nowią priorytet w kontekście aktualnej sy-
tuacji rynkowej i kondycji sektora?

– Na pewno jest to czynny udział w eu-
ropejskich stowarzyszeniach odlewniczych,
czyli współpraca i wymiana doświadczeń. Od
2000 roku Odlewnicza Izba Gospodarcza jest

pełnoprawnym członkiem CAEF – Euro-
pejskiego Zrzeszenia Odlewni. Nasi przed-
stawiciele zasiadają w Komisjach i Grupach
Roboczych zajmujących się wszystkimi aspek-
tami odlewnictwa: od szkoleń, zagadnień z za-
kresu ochrony środowiska do produkcji od-
lewów z żeliwa, staliwa oraz metali nieżela-
znych. W 2010 roku Polskę spotkała wyjąt-
kowa nobilitacja. Pełniliśmy prezydencję w ko-
mitecie CAEF, a ja, jako prezes OIG, pełni-
łem przez ten czas funkcję prezydenta CAEF.

Do równie ważnych osiągnięć zaliczyłbym
prowadzoną od 1994 roku współorganizację
dużych targów dla odlewnictwa – tj. Targów
Metal w Kielcach; inspirację do wprowadzenia
indeksów materiałowych i energetycznych po-
zwalających odlewniom dostosowywać ceny
do zmiennych warunków rynkowych doty-
czących podstawowych materiałów odlew-
niczych, takich jak złom, surówka, koks; po-
moc odlewniom w zakresie projektów roz-
wojowych i ich finansowania, a także zdo-
bywania rynków zbytu.

Jak widzi pan kolejne lata w świetle po-
tencjału, potrzeb i postulatów branży oraz od-
zewu ze strony decydentów i środowiska oko-
łobiznesowego, przekładającego się na wa-
runki rozwojowe, które otwierają perspek-
tywy na przyszłość?

– Polskie odlewnictwo reprezentowane
jest przez wiele organizacji odlewniczych
pełniących statutowo taką samą lub podob-
ną rolę. Według Rady OIG jedno wspólne
przedstawicielstwo mogłoby przynieść więk-
sze efekty. Niestety aktualnie w świetle obo-
wiązujących rozwiązań prawnych niemożli-
we jest połączenie kilku organizacji w jedno
ciało.

W chwili obecnej odlewni nie trzeba
prowadzić „za rękę”, a wystarczy stwarzać im
możliwości rozwoju, wspierać w zakresie
rozwiązywania problemów ogólnych, orga-
nizować współpracę i wymianę doświadczeń
w ramach integracji branży.

Rozmawiała Magdalena Szczygielska

20-LECIE ODLEWNICZEJ IZBY GOSPODARCZEJ

Współpraca na arenie międzynarodowej
Odlewnicza Izba Gospodarcza w 2000 roku stała się pełnoprawnym członkiem Zrzeszenia Europejskich Odlewni z siedzibą w Düsseldorfie (Niemcy). CAEF
koordynuje działania na rzecz branży odlewniczej w całej Europie, organizuje spotkania komisji i grup tematycznych. W wielu z tych komisji Odlewnicza Izba
Gospodarcza ma swoich przedstawicieli, dzięki czemu otrzymuje regularnie aktualne dane płynące ze wszystkich krajów członkowskich UE.

Przedstawiciele OIG zasiadają w następujących grupach:
- Grupa CAEF ds. odlewnictwa staliwa (Steel Castings Group)
- Grupa CAEF ds. żeliwa sferoidalnego (Ductile Cast Iron Group)
- Grupa CAEF ds. odlewnictwa precyzyjnego (Investment Castings Section)
- Grupa CAEF ds. odlewnictwa dla turbin wiatrowych (Wind Turbine Castings Section)

Poza tym, OIG ma swojego przedstawiciela w Komisjach CAEF: Komisji Nr 1 ds. Szkolnictwa Zawodowego (Vocational Training), Komisji Nr 4 – Jakość, Gwa-
rancje, Odpowiedzialność (Quality, Warranty, Liability) oraz w Komisji Nr 7 ds. Statystyki  (Statistics).

Dzięki członkostwu w Europejskim Zrzeszeniu Odlewni (CAEF) OIG ma możliwość uczestniczenia w projektach europejskich i wpływania na obraz europej-
skiego odlewnictwa.

Nasze środowisko naukowe ma znaczne 
osiągnięcia w dziedzinie badań związanych 
z technologią odlewniczą, lecz o wykorzystaniu 
tej ogromnej wiedzy i potrzebach w tym 
zakresie powinny decydować odlewnie



20-LECIE ODLEWNICZEJ IZBY GOSPODARCZEJ

Obchodząca w tym roku jubileusz
20-lecia istnienia Odlewnicza
Izba Gospodarcza jest jedyną
ogólnopolską, samorządową or-

ganizacją sektora odlewniczego. Zrzesza
wiodące odlewnie, jak również przedsiębior-
stwa świadczące usługi dla odlewnictwa i in-
stytucje związane z branżą. Podmioty nale-
żące do Odlewniczej Izby Gospodarczej zaj-
mują się szeroko rozumianą działalnością
związaną z odlewnictwem – produkują od-
lewy z żeliwa szarego, sferoidalnego i sto-
powego oraz ze staliwa węglowego i stopo-
wego, ze stopów miedzi, cynku i alumi-
nium, które dostarczają dla wszystkich gałę-
zi przemysłu. Wytwarzają również materia-
ły pomocnicze dla odlewni oraz maszyny i wy-
posażenie dla sektora odlewniczego. Jedno-

cześnie w strukturach izby znajdują się przed-
siębiorstwa i instytucje świadczące usługi dla
odlewnictwa, m.in. prace badawcze, konsul-
tacje, a także oferujące pomoc w realizacji in-
westycji.

Jako organ reprezentujący ten sektor
przemysłu przed władzami państwowymi, in-
nymi instytucjami samorządowymi oraz po-
dobnymi organizacjami zagranicznymi OIG
opiniuje projekty aktów prawnych warunku-
jących funkcjonowanie firm członkowskich
i bierze czynny udział w procesie legislacyj-
nym, jak również ocenia skuteczność wpro-
wadzania aktów prawnych oraz ich wpływ na
kondycję branży. Jednocześnie OIG dokłada
wszelkich starań, aby zachować dobre rela-
cje między firmami członkowskimi oparte na
zasadach etyki i zdrowej rywalizacji, oferując

pomoc w nawiązaniu kontaktów i umożli-
wiając podjęcie współpracy pomiędzy krajo-
wymi odlewniami i ich krajowymi oraz za-
granicznymi partnerami. Dzięki przynależ-
ności do izby członkowie zyskują wiele moż-
liwości w zakresie wymiany doświadczeń, słu-
żącej skutecznemu wprowadzania nowych
rozwiązań technologicznych i organizacyjnych
oraz optymalnemu zapewnieniu jakości,
wspólnej promocji odlewów, wyrobów oraz
usług, a ponadto szeroki dostęp do specjali-
stycznych szkoleń. Efektywności działań po-
dejmowanych przez Odlewniczą Izbę Go-
spodarczą sprzyja nie tylko doświadczenie
zdobyte na przestrzeni 20 lat, lecz także
członkostwo w takich organizacjach, jak
Krajowa Izba Gospodarcza oraz Europejski
Komitet Zrzeszeń Odlewni (CAEF). �

20 lat pracy na rzecz odlewnictwa
20 lat działalności to doskonała okazja do podsumowań, 
a także czynienia planów na kolejne lata aktywności. 
Tych na pewno nie brakuje władzom Odlewniczej Izby 
Gospodarczej, która już dwie dekady wspiera firmy 
członkowskie i dba o warunki rozwoju branży



PIO Specodlew posiada w swoich
strukturach odlewnie wytwarzające
odlewy w trzech różnych technolo-
giach, tj.: form piaskowych, traco-

nego wosku oraz odlewania w kokilach.
Asortyment produkcji jest szeroki ze wzglę-
du na różnorodność zaopatrywanych w od-
lewy sektorów przemysłu, do których zaliczają
się głównie: przemysł cementowy, energe-
tyczny, maszynowy, górniczy, spożywczy i mo-
toryzacyjny. Spółka dysponuje szeroko roz-
winiętą kadrą inżynieryjno-techniczną, dzię-
ki której realizuje zarówno trudne technolo-
gicznie odlewy, jak również liczne projekty
wdrożeniowo-badawcze, w tworzeniu których
uczestniczą placówki naukowe.

W chwili obecnej przed PIO Specodlew
stoi wielkie wyzwanie związane z urucho-
mieniem nowego zakładu. W grudniu 2012
roku rozpoczęto prace budowlane w ra-
mach I etapu inwestycji pn.: „Budowa Za-
kładu Odlewnictwa w Skawinie”, realizowa-

nej zgodnie z „Umową o dofinansowanie
w ramach działania 4.1 Wsparcie wdrożeń wy-
ników prac B+R osi priorytetowej 4. Inwe-
stycje w innowacyjne przedsięwzięcia”. Nowy
zakład będzie zlokalizowany w Parku Tech-
nologicznym Skawińskiego Obszaru Go-
spodarczego w Skawinie. Aktualnie trwają pra-
ce związane z przygotowaniem hali do mon-
tażu urządzeń produkcyjnych oraz prace
związane z budową parkingów, dróg i placów
manewrowych, a także wykonaniem wykopów
pod zbiorniki retencyjne. Przewidywany ter-
min zakończenia prac budowlanych nastąpi
w pierwszej połowie 2014 roku.

www.specodlew.com.pl
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Specodlew – już wkrótce 
w nowej odlewni
Przedsiębiorstwo Innowacyjne Odlewnictwa Specodlew Sp. z o.o. jest konty-
nuatorem działalności Zakładu Doświadczalnego Instytutu Odlewnictwa 
w Krakowie. Wykorzystując to doświadczenie spółka osiągnęła wysoką pozycję
w branży odlewniczej zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym

20-LECIE ODLEWNICZEJ IZBY GOSPODARCZEJ





Wkategorii Bank Spółdzielczy
Roku 2013 nagrody odebrało
40 banków, które doceniono za
najwyższą jakość obsługi klien-

ta instytucjonalnego i indywidualnego oraz
innowacyjność i rozwój w zgodzie z trenda-
mi współczesnej bakowości. Wysoko oceniono
profesjonalizm personelu i przejrzystość re-
alizowanych procedur finansowych.

Tytuł Produktu Finansowego Roku
2013 przyznano terminowej lokacie oszczęd-

nościowej „Dopłata” Banku Spółdzielcze-
go w Biszczy oraz „eLokacie24” Spół-
dzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa
w Wołominie.

Wyróżnienie specjalne i statuetkę Polish
Exclusive 2014, przyznaną Bankowi Spół-
dzielczemu w Ostrołęce, odebrała jego pre-
zes Czesława Sagała.

Do udziału w konkursie banki zgłaszały
się samodzielnie, przedkładając wymaganą
dokumentację, zgodną z regulaminem, za po-

średnictwem rekomendacji partnera bran-
żowego lub nominacji przyznanej przez or-
ganizatora konkursu. Podobne zasady obo-
wiązywały w przypadku zgłoszeń do kategorii
produktowej. Niezależna kapituła konkursu
wyłoniła laureatów – najlepsze instytucje
bankowości spółdzielczej w Polsce, które
odznaczają się profesjonalizmem i cieszą za-
ufaniem klientów.

Więcej informacji na stronie www.certy-
fikacjakrajowa.org.pl �
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Wybrano Instytucje 
i Produkty Finansowe Roku 2013

3 marca bieżącego roku Centralne Biuro Certyfikacji Krajowej (CBCK) 
ogłosiło laureatów konkursu „Instytucje i Produkty Finansowe Roku 2013”.
W dwóch kategoriach: Bank Spółdzielczy Roku 2013 oraz Produkt Finansowy
Roku 2013 przyznano trzy rodzaje certyfikatów: platynowy – instytucjom 
nagradzanym czwarty rok z rzędu, srebrny – bankom wyróżnionym 
po raz drugi oraz miedziany – placówkom finansowym, które znalazły się 
w gronie laureatów po raz pierwszy

BANK SPÓŁDZIELCZY ROKU 2013

Laureaci w kategorii 
Bank Spółdzielczy Roku 2013

Certyfikat platynowy:
• Bank Spółdzielczy „Mazowsze” w Płocku
• Bank Spółdzielczy w Brańsku
• Bank Spółdzielczy w Sejnach
• Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim

Certyfikat srebrny:
• Bank Spółdzielczy w Mikołajkach
• Bank Spółdzielczy w Brodnicy
• Bank Spółdzielczy w Gogolinie
• Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni
• Bank Spółdzielczy w Witkowie
• Bank Spółdzielczy w Gryfinie
• Bank Spółdzielczy w Nasielsku
• Bank Spółdzielczy w Ostrołęce
• Bank Spółdzielczy w Krośniewicach
• Vistula Bank Spółdzielczy
• Bank Spółdzielczy w Białobrzegach

• Bank Spółdzielczy w Zambrowie
• Bank Spółdzielczy w Sochaczewie
• Bank Spółdzielczy w Siedlcu
• Bank Spółdzielczy w Sandomierzu
• Bank Spółdzielczy w Przemkowie
• Bank Spółdzielczy w Księżpolu
• Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim
• Bank Spółdzielczy w Dąbrowie Tarnowskiej

Certyfikat miedziany:
• Bank Spółdzielczy w Biszczy
• Bank Spółdzielczy w Goleniowie
• Bank Spółdzielczy w Iłowej
• Bank Spółdzielczy w Jedwabnem
• Bank Spółdzielczy w Koninie
• Bank Spółdzielczy w Końskich
• Bank Spółdzielczy w Proszowicach
• Bank Spółdzielczy w Przedborzu
• Bank Spółdzielczy w Rzeszowie
• Bank Spółdzielczy w Skoczowie
• Bank Spółdzielczy w Sokołowie Małopolskim

• Bank Spółdzielczy w Sokółce
• Bank Spółdzielczy w Zwoleniu
• Ludowy Bank Spółdzielczy 

w Strzałkowie
• Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa 

w Wołominie
• Bank Spółdzielczy w Staroźrebach
• Tatrzański Bank Spółdzielczy

Laureaci w kategorii 
Produkt Finansowy Roku 2013

Certyfikat miedziany:
• Terminowa lokata oszczędnościowa 

„Dopłata” – Bank Spółdzielczy w Biszczy
• eLokata 24 – Spółdzielczy Bank Rzemiosła 

i Rolnictwa w Wołominie

Laureat nagrody specjalnej 
– Polish Exclusive 2014

• Bank Spółdzielczy w Ostrołęce
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Bank Spółdzielczy w Białobrzegach
jest bankiem uniwersalnym i przy-
jaznym dla ludzi. W swojej ofercie
posiada bogatą paletę produktów

bankowych zarówno dla rolników, osób fi-
zycznych, przedsiębiorstw, instytucji samo-
rządowych, jak i podmiotów działających na
rzecz gospodarstw domowych. Bank oferu-
je korzystne produkty w postaci kredytów,
lokat, rachunków bankowych, w tym ope-
racji w obrocie krajowym i zagranicznym,
a także kont internetowych Internet Banking
i Home Banking oraz kart płatniczych Visa
Electron, Visa Electron Business i wła-
snych bankomatów.

– Nasze produkty bankowe stają się
atrakcyjne i nowoczesne dzięki poszerzaniu
oferty o innowacyjne rozwiązania, które
zmieniają standardy obsługi klienta. Te
atuty mają wpływ na obecną pozycję i wy-
niki osiągane przez bank – mówi Elżbieta
Karasek, prezes BS w Białobrzegach. Po-
twierdzeniem wysokiej jakości usług świad-
czonych przez bank są otrzymane różno-
rodne nagrody i wyróżnienia, w tym statu-
etka „Filar Białobrzeskiej Przedsiębiorczo-
ści”, godło „Bank Spółdzielczy Roku 2012”
i „Bank Spółdzielczy Roku 2013” oraz
przedłużona na 2014 rok licencja „Orzeł
Agrobiznesu”.

Bank Spółdzielczy w Białobrzegach za-
wsze aktywnie włącza się w sponsoring
wielu cennych inicjatyw na terenie swoje-
go działania, występując jako mecenas kul-
tury i sportu oraz aktywnie angażując się
w wiele przedsięwzięć dobroczynnych.
Uczestniczy w życiu społecznym i gospo-
darczym, regularnie współpracując z or-
ganizacjami i jednostkami samorządo-
wymi. Potwierdzeniem działalności ban-
ku w tym zakresie są dziesiątki podzięko-
wań i dyplomów za wspieranie lokalnych
inicjatyw.

www.bsbialobrzegi.pl

Piękna tradycja spółdzielczości w Białobrzegach sięga
1911 roku, w którym to swoją działalność rozpoczął
Bank Spółdzielczy. Obecnie bank ze 103-letnią historią
i polskim kapitałem funkcjonuje na terenie 6 gmin 
województwa mazowieckiego, realizując usługi 
poprzez centralę, 6 Oddziałów i 3 Punkty Kasowe

Tradycja i nowoczesność

Zarządzana przez panią placówka dru-
gi rok z rzędu została uhonorowana tytułem
„Bank Spółdzielczy Roku”. Jakie zmiany za-
szły na przestrzeni ostatniego roku?

– Utrzymanie dotychczasowej pozycji ryn-
kowej i stały rozwój możliwe są dzięki za-
stosowaniu technologii informatycznych
spełniających wymogi bankowości XXI wie-
ku. W związku z tym rozwinęliśmy i dalej roz-
wijamy sieć informatyczną.

Nasz bank, wychodząc naprzeciw po-
trzebom gminy oraz jej mieszkańców, po-
dejmuje wciąż nowe inicjatywy mające na celu
aktywizację gospodarczą społeczności lo-
kalnej. Zdolność banku do sprostania lokal-
nym potrzebom w znacznym stopniu zależy
od potencjału kapitałowego i organizacyjne-
go, jakim rozporządza. Wynikają stąd skut-
ki doniosłe – środki pozyskane przez bank

w postaci oszczędności, lokat terminowych
i innych wkładów są reinwestowane na tere-
nie, z którego pochodzą, a tym samym słu-
żą rozwojowi tego właśnie regionu. Nie za-
pewnią tego żadne inne banki komercyjne.

Za co, pani zdaniem, BS w Przemkowie
ceniony jest przez klientów?

– Dobrą opinię wśród lokalnej społecz-
ności wypracowaliśmy przez 40 lat działal-
ności. Niemal każda instytucja finansowa dys-
ponuje ogromnymi możliwościami, ma no-
woczesne produkty i usługi, jednak to ludzie
świadczą o jej prawdziwej wartości. Nasi pra-
cownicy są profesjonalistami, którzy indy-
widualnie podchodzą do każdego klienta i bu-
dują z nim partnerskie relacje. Klienci darzą
zaufaniem naszą placówkę z wielu powodów,
m.in. z racji prestiżowych tytułów i wyróżnień,
które mamy na swoim koncie, poczucia od-

powiedzialności społecznej, jakie przejawia-
my w codziennej działalności.

Co zakłada wizja rozwoju banku w naj-
bliższych latach?

– Bank Spółdzielczy w Przemkowie,
opierający działalność bankową o polski, lo-
kalny kapitał, pozostanie własnością człon-
ków korzystających z jego usług. Bank będzie
zwiększał swój udział w rynku usług banko-
wych, oferując nowoczesne usługi na kon-
kurencyjnych warunkach. Bank nadal będzie
prowadził działalność społeczną i oświatowo-
kulturalną na rzecz swoich członków i ich śro-
dowiska, współdziałając z innymi spółdziel-
niami i organizacjami.

Rozmawiała Dorota Babkiewicz

www.bs-przemkow.pl

Rozmowa z Janiną Pilarek, prezes zarządu 
Banku Spółdzielczego w Przemkowie

O prawdziwej wartości
świadczą ludzie
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W oczekiwaniu na zmiany

Ponad 150 lat minęło od powstania w Poznaniu pierwszego zalążka 
spółdzielni kredytowej. Dzisiaj w Polsce funkcjonuje blisko 600 banków 
spółdzielczych, których udział w rynku wynosi około 8 proc. To wszystko 
jednak nie przeszkadza politykom. Od co najmniej kilku lat spółdzielczość
jest na celowniku władzy, zaś bankowość była w jej kręgu zainteresowania 
od zawsze. Oliwy do ognia dolewa Unia Europejska. Czy bankowość 
spółdzielcza przetrwa i tę zawieruchę?

BANK SPÓŁDZIELCZY ROKU 2013



Michał Tabaka

Polskie banki spółdzielcze są wyjąt-
kowe. Bardzo możliwe, że nawet na
skalę światową. Przez ponad półtora
wieku przetrwały kilka historycz-

nych zawirowań i ustrojowych huśtawek. Ich
siła tkwi chyba w charakterze, bo najczęściej
są to małe placówki, o lokalnym zasięgu,
a więc posiadające dobrze zidentyfikowanych
i raczej stałych klientów.

Kryzys finansowy z 2008 roku, którego re-
perkusje, a może nawet kolejne odmiany cią-
gle odczuwamy, przynajmniej wizerunkowo
nie zaszkodził sektorowi bankowości spół-
dzielczej. Być może to się już dzisiaj zmieni-
ło, ale jeszcze parę lat temu zaufanie do ban-
ków komercyjnych było bardzo nadszarpnię-
te. Na tym tle spółdzielczość ukazywała
się jako stabilny podmiot. Stabilność zaś
– zwłaszcza w tej branży – to po prostu za-
ufanie.

Bankowość relacyjna
– Bankowość spółdzielcza jest przede

wszystkim bankowością relacyjną, ważną dla
społeczności lokalnych – nie przypadkowo ak-
centował ów fakt Hervé Guider, dyrektor ge-
neralny Europejskiego Stowarzyszenia Ban-
ków Spółdzielczych (EACB), który na za-

proszenie Krajowego Związku Banków Spół-
dzielczych uczestniczył w warsztatach po-
święconych zmianom prawnym rzutującym na
przyszłość sektora spółdzielczości bankowej
w Polsce. Ten wpływ na lokalność, podbu-
dowany naprawdę bardzo dobrym i rzeczy-
wiście bezpośrednim kontaktem z klientem,
przejawia się na wielu płaszczyznach. Przede
wszystkim jest jednym z ważniejszych ele-
mentów pobudzających przedsiębiorczość.

– Każdy pracownik zna większość na-
szych klientów, co przy udzielaniu kredytów
zmniejsza ryzyko kredytowe. Natomiast
w banku komercyjnym klienci są anonimowi,
może tylko oprócz tych największych, nad któ-
rymi opieka roztaczana jest w ramach private
bankingu – mówi Jan Bulkowski, prezes
Banku Spółdzielczego w Żurominie. – Czę-
sto klienci przychodzą do nas niejako z po-
kolenia na pokolenie – dodaje Aleksandra Wi-
śnicka, prezes Banku Spółdzielczego Cho-
rzele.

Ten realny wpływ na rynek pracy i lokal-
ną gospodarkę przejawia się nie tylko w do-
skonałym kontakcie z klientem. Nie wolno
nam zapominać, że prawie w 9 tys. spółdzielni
pracuje niespełna 400 tys. osób, co z kolei ma
oczywisty wpływ na kondycję gospodarki cen-
tralnej.

Warto w tym miejscu podkreślić, że nie-
kiedy banki spółdzielcze same wpadają w pu-

łapkę. Otóż, znajomość klienta to niewątpli-
wie atut tego sektora. Jeżeli jednak ów atut za-
mienia się w całość polityki zewnętrznej,
niejako „wchodząc w buty” wiedzy – to już nie
jest dobrze. Wiedza o potrzebach klienta, dzi-
siaj bardzo dynamicznie mogących się zmie-
niać, jest co najmniej tak ważna, jak właści-
wy kontakt, owa rodzinna strona bankowo-
ści spółdzielczej.

Analizując obecną sytuację banków
spółdzielczych w Polsce, także na tle sekto-
ra bankowego ogólnie, bezsprzecznie poja-
wia się argument dotyczący narodowego ka-
pitału. Prawdą jest bowiem, że zdecydowa-
na większość funkcjonujących po obu stro-
nach Wisły banków należy do obcego kapi-
tału, do międzynarodowych korporacji. Rze-
czywiście polski sektor jest zdecydowanie
w odwrocie. A jego zalążkiem jest właśnie
spółdzielczość.

Być może właśnie tutaj należy szukać po-
wodów obecnych zagrożeń dla spółdzielczości
bankowej. – Udało się już wam zmarginali-
zować udział sektora spółdzielczego w two-
rzeniu PKB do niespełna 1 proc., podczas gdy
średnio w Unii Europejskiej jest to blisko
6 proc., a rządy na całym świecie podejmu-
ją działania na rzecz wzmocnienia i rozwo-
ju spółdzielczości, która ma znaczący wpływ
na stabilny i zrównoważony rozwój oraz bez-
pieczeństwo społeczne obywateli – czytamy
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� świadczy usługi kompleksowo,  w zale�ności od potrzeb ustala odpowiedni wachlarz produktów, pomaga dobrać 
właściwy kredyt, jak równie� zagospodarować wolne środki finansowe na dogodnych warunkach,

� uwzględnia indywidualne oczekiwania Klientów, dopasowując ofertę do ich sytuacji finansowej,
� negocjuje warunki umów – tak�e w trakcie ich trwania,
� posiada mo�liwość zarządzania finansami przez internet,
� oferuje profesjonalną i bezpieczną obsługę, szybką decyzję oraz minimum formalności,
� obsługuje Klientów w rozbudowanej sieci dwudziestu placówek w powiatach: płockim, sierpeckim i gostynińskim.

Szczegółowe informacje w oddziałach BS MAZOWSZE i na stronie internetowej www.bsmazowsze.pl.

LICZYSZ SIĘ DLA NAS
BANK SPÓŁDZIELCZY „MAZOWSZE” W PŁOCKU



� w liście Alfreda Domagalskiego, wieloletniego prezesa Krajowej Rady
Spółdzielczej, do Sejmu RP.

Kula u nogi
Bankowość spółdzielcza, nie tylko w odczuciu jej beneficjen-

tów, traktowana jest w Polsce trochę jak kula u nogi. Coś, co prze-
szkadza, i czego brak nie byłby odczuwalny. Więcej: pożądany. Pod-
jęta dobrych kilka lat temu polityka wysokiego kapitału zreduko-
wała liczbę polskich banków spółdzielczych o przeszło połowę. Te-
raz na czoło obaw tego sektora zdecydowanie wysuwa się spór
z rządem o wprowadzenie w życie unijnych norm w związku z ob-
jęciem europejskiego rynku bankowego tzw. dyrektywą CRD IV
i towarzyszącym jej rozporządzeniem CRR. – Można tutaj używać
tajemniczych skrótów i sformułowań. Wszystko jednak sprowadza
się do jednego: poszerzenia do maksimum liczby obsługujących
koszty kryzysu. To na wskroś niesprawiedliwe – nie mają wątpli-
wości polscy spółdzielcy.

Od prawie dwóch lat działa Komitet Obrony Polskiej Banko-
wości Spółdzielczej. Pomysł jego utworzenia zgłosił Józef Szperlak,
prezes Banku Spółdzielczego w Jabłonce, członka Klubu Nowo-
czesnego Biznesu (poprzednia nazwa Klub Gepardów Biznesu), na
Zgromadzeniu Prezesów Zrzeszenia BPS 18 czerwca 2012 roku.
27 czerwca 2012 roku zyskał przychylność Walnego Zgromadzenia
Banku BPS, które postanowiło, że wesprze komitet organizacyjnie
i finansowo.

Efektem wprowadzenia dyrektywy CRD IV ma być System
Ochrony Instytucjonalnej (IPS). To nic innego jak umowa między
bankami zakładająca rodzaj wzajemnej pomocy, o ile zajdzie taka
potrzeba, i w trosce o zachowanie płynności (dostarczając ją sobie
wzajemnie) podejmowanie wspólnych projektów. Zdaniem KOPBS
taki mechanizm naruszy samodzielność, suwerenność i stabilność
małych instytucji finansowych. – Zarządy banków i prezesi utracą

walory dotychczasowej aktywności w realizacji celów, jakimi były: mak-
symalny zysk banku przy jednoczesnym zaspokojeniu wielu celów
lokalnego środowiska, obsada stanowisk pracy, finansowanie kul-
tury, sportu, wspieranie lokalnej społeczności – mówią jednym gło-
sem bankowcy zrzeszeni w KOPBS.

Kolejnym argumentem tej samej grupy są koszty. Wiadomo,
że nad dobrym funkcjonowaniem IPS musiałaby czuwać jakaś
„centrala”, rodząca, siłą rzeczy, określone koszty, zaś banki spół-
dzielcze w Polsce pokonywania finansowych zakrętów, jakie im
zgotowało ulokowanie w takich a nie innych przepisach, mają ser-
decznie dosyć. Te instytucje nie są traktowane tak do końca jako
członkowie szeroko rozumianej grupy finansowej. W ich przy-
padku tzw. „optymalizacja podatkowa” nie wchodzi w grę. Tyl-
ko lub prawie tylko przyrost własnych funduszy, zasilanych zy-
skiem netto, jest w ich przypadku możliwością zwiększenia ska-
li działalności. Kolejną kłodą spółdzielców jest podwójne opo-
datkowanie dywidendy. Państwo polskie wyciąga także rękę po
VAT w przypadku usług gospodarczych banków spółdzielczych,
mimo że te nie są usługami finansowymi. – Podobnych przeszkód,
stanowiących dysproporcje między nami a bankami komercyj-
nymi, jest jeszcze więcej. Ważniejsze jest jednak pewne zakłamanie
samej idei IPS, abstrahując na chwilę od kosztów i innych spraw
– przekonują spółdzielcy. O co chodzi? Dzisiaj naiwnością wszak
byłoby sądzić, że duże, korporacyjne banki będą zainteresowa-
ne dbaniem o płynność finansową o wiele mniejszych instytucji.
To zainteresowanie – jak już – może ewentualnie zmierzać w kie-
runku spowodowania likwidacji lub przejęcia tych słabszych. To
też droga do przeprowadzenia komercjalizacji banków spół-
dzielczych, co z kolei od lat marzy się prezesom i zarządom tych
dużych.

Potrzeba reakcji
– W Sejmie zgłoszono kuriozalny projekt nowego prawa spół-

dzielczego, że trzy osoby instytucjonalne mogą utworzyć bank spół-
dzielczy, tzn. że będą mogły nieokreślone instytucje wykupywać udzia-
ły od właścicieli banków spółdzielczych – zauważa Józef Szperlak.
Do tego wszystkiego mogą dojść jeszcze działania stricte politycz-
ne. Są wszak możliwości, by zarówno Ministerstwo Finansów, jak
też Komisja Nadzoru Finansowego ograniczyły mocno działalność
tych banków, które – ich zdaniem – wprowadzać będą zbędne ryzyko
na rynek. W jednym z ostatnich raportów KNF pada stwierdzenie,
że udział w rynku banków o aktywach poniżej 50 mln zł systema-
tycznie spada.
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Obsługa finansowa realizowana przez bank odbywa się w dziesięciu placówkach na te-
renie woj. podlaskiego. Bank specjalizuje się w obsłudze rolnictwa, wspierając polską
wieś w dostosowaniu się gospodarstw do standardów unijnych. Oferuje produkty także
młodym klientom. Prowadzi również obsługę małych i średnich przedsiębiorstw, jed-
nostek samorządu terytorialnego, osób fizycznych i innych instytucji. – Za jedno z na-
szych głównych zadań uważamy wspieranie rozwoju regionalnego i lokalnego
– podkreśla prezes zarządu banku Zenona Zalewska.
Bank Spółdzielczy w Zambrowie utrwala i wypracowuje trwałe więzi łączące go z klien-
tami. Wspiera inicjatywy społeczne służące ludności. Jest organizatorem życia kultural-
nego i sportowego na lokalnym rynku oraz prowadzi szkolenia dla przedsiębiorców
i rolników.
Suma bilansowa banku wg stanu na 31.12.2013 roku przekroczyła 246 mln zł. Fundu-
sze własne osiągnęły wielkość ponad 5 mln euro.
Bank został wielokrotnie doceniony. Uzyskał m.in. tytuły „Orzeł Agrobiznesu”, „Bank
Przyjazny dla Przedsiębiorców”, „Bank Roku 2013” oraz Honorową Odznakę za zasługi
dla bankowości spółdzielczej, przyznaną przez prezesa NBP i wiele innych podziękowań.

BANK SPÓŁDZIELCZY W ZAMBROWIE

www.bszambrow.pl

Ćwierć wieku zmian

Jeszcze przed 1989 rokiem podatek dochodowy ustalony
dla BGŻ wynosił 80 proc., a dla banków spółdzielczych
65 proc. zysku. Z kolei po transformacji ustrojowo-gospo-
darczej, w wymiarach wolnego rynku, do głosu doszła
mocna, stricte komercyjna strona. W latach 1989–2006
ogłoszono upadłość 132 banków spółdzielczych, zlikwi-
dowano 49, 889 połączono z innymi bankami, a 8 przejęły
inne banki. Ich liczba ogólna zmniejszyła się z 1663 w 1993
roku do 585 w 2006 roku. Niezależnie od tego nowa rzeczy-
wistość – nie tylko dla spółdzielców – wymuszała zmiany
prawne. Pod koniec 2000 roku przegłosowano ustawę
o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się
i bankach zrzeszających, która stworzyła możliwość kon-
solidacji spółdzielczego sektora bankowego w Polsce oraz
wprowadziła dwustopniową strukturę organizacyjną.
Ustawa wprowadziła obowiązek zwiększenia funduszy wła-
snych banków spółdzielczych do równowartości 1 mln euro
do końca 2010 roku. Termin w umowie akcesyjnej do UE
skrócono do końca 2007 roku.



Zaufanie 
to fundament
Bank Spółdzielczy w Proszowicach na
rynku bankowym istnieje już od ponad
100 lat. W tym okresie wpisał się wiel-
kimi zgłoskami w teren ziemi mie-
chowsko-kazimiersko-proszowickiej

Bank Spółdzielczy w Proszowicach

Bank Spółdzielczy w Proszowicach dysponuje ogromnym do-
świadczeniem, które obecnie, w połączeniu z nowoczesnością
świadczonych przez niego usług, stanowi o jego roli na lokal-
nym rynku. Proszowicki bank spółdzielczy od wielu lat ma bar-

dzo silną pozycję w regionie.
BS w Proszowicach swoje usługi finansowe świadczy poprzez sieć

20 placówek zlokalizowanych w 4 powiatach województw małopolskiego
i świętokrzyskiego. Jest bankiem uniwersalnym. Oferowane produkty opie-
rają się na przejrzystych zasadach, tworząc elastyczną ofertę usług kie-
rowanych zarówno do klientów indywidualnych, jak i podmiotów go-
spodarczych. Bank uzyskuje dobre wyniki i pracuje w oparciu o polski
kapitał, a elastyczność i atrakcyjność oferty (kredyty, lokaty, obrót de-
wizowy, bankowość elektroniczna, sieć bankomatów) wraz z profesjo-
nalną obsługą klientów, plasują bank – z kapitałem ponad 22 mln zł
i sumą bilansową 230 mln zł – w czołówce instytucji finansowych. Bank
jest bezpieczny, co rodzi do niego zaufanie klientów, a zaufanie to naj-
bardziej solidny fundament bankowego biznesu.

W ostatniej edycji konkursu organizowanego przez Centralne Biu-
ro Certyfikacji Krajowej Polish Produkt, Bank Spółdzielczy w Proszo-
wicach został uhonorowany tytułem „Bank Spółdzielczy Roku 2013”.
O wyborze laureatów decydowały
takie czynniki, jak wachlarz ofero-
wanych produktów bankowych,
sprawność obsługi klientów czy sze-
roko zakrojona działalność w zakre-
sie wspierania lokalnych inicjatyw
społecznych i kulturalnych.

www.bsproszowice.com.pl

Józef Banach,
prezes
BS w Proszowicach
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Polityka władzy wobec spółdzielczości wydaje się kla-
rowna. – Jeszcze 10 lat temu sektor banków spółdziel-
czych wydawał się bardzo mocny, dlatego że różnica
w marży odsetkowej między bankami spółdzielczymi
i bankami komercyjnymi wynosiła aż 5 pkt. proc. To były
takie wyniki finansowe, które pozwalały bankom spół-
dzielczym na realizację różnych projektów. Teraz spre-
ad między marżą sektora banków spółdzielczych a ban-
ków komercyjnych zawęził się do poziomu poniżej 1 pkt.
proc. – dodaje Jerzy Pruski, prezes Bankowego Funduszu
Gwarancyjnego.

Zdaniem Pruskiego wszystkie atuty, którymi dys-
ponuje bankowość spółdzielcza, czyli m.in. znajomość
potrzeb lokalnych społeczności czy lokalizacja placó-
wek, tracą wobec konkurencyjnych warunków ofero-
wanych przez banki komercyjne. – To jest jedno z wy-
zwań, na które bankowość spółdzielcza musi zareago-
wać i wierzę, że zareaguje – uważa.

Od rzeczywistości trudno uciec. Bankowość spół-
dzielczą w Polsce czekają zmiany. Zbyt dużo jest czyn-
ników zewnętrznych, by temu racjonalnie zaprzeczać.
Niezależnie od protestów wobec poszczególnych ele-
mentów modyfikacji tego sektora warto pomyśleć o przy-
szłości i postarać się odpowiedzieć na pytanie, jak bę-
dzie wyglądała ta bankowość za 10–15 lat? Jeżeli – tak
czy inaczej – będzie to jakaś kopia rozwiązań zachod-
nich, gdzie jednym ze wspólnych mianowników jest do-
browolność, to można być nawet optymistą. Realia jed-
nak bywają okrutne. Przyglądając się z dystansem sys-
temowi monetarnemu i działaniom największych
banków komercyjnych na świecie, można wysnuć
wniosek, że mniejsi (co wcale nie oznacza, że mnie
sprawni czy gorzej zarządzani) prędzej czy później
przez ów jednostronny system będą pożarci. Tym bar-
dziej warto już teraz, na każdym kroku, być może przy
współpracy i z podpowiedziami spółdzielców z UE,
walczyć o prawdziwy charakter tych instytucji, zanim
ten szczególny model polskiej bankowości, z tak dłu-
gą tradycją, odejdzie do lamusa. Byle jego następca był
wierny korzeniom. �

Bankowość spółdzielcza 
jest przede wszystkim
bankowością relacyjną, 
ważną dla społeczności
lokalnych. Ten wpływ na
lokalność, podbudowany
naprawdę bardzo dobrym 
i rzeczywiście bezpośrednim
kontaktem z klientem, 
przejawia się na wielu
płaszczyznach. Przede 
wszystkim jest jednym 
z ważniejszych elementów
pobudzających 
przedsiębiorczość
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Wzorowi zarządcy
uhonorowani

7 kwietnia 2014 roku w Teatrze Rewiowym Sabat w Warszawie odbyła się
uroczysta gala finałowa I edycji Ogólnopolskiego Programu Promocji 

Gospodarczej „Lider Zarządzania Nieruchomościami”, którego 
organizatorem jest „Magazyn Gospodarczy Fakty”

LIDER ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI



Program ma charakter cykliczny i na-
gradza tylko najlepsze firmy działa-
jące w obszarze zarządzania i ad-
ministrowania nieruchomościami

mieszkaniowymi i komercyjnymi, które efek-
tywnie gospodarują powierzonymi im zaso-
bami, prezentując wysoki poziom zarządza-
nia, a w rezultacie swoją postawą gwarantu-
ją jakość, bezpieczeństwo i wiarygodność go-
spodarczą. Dzięki miejscu w gronie branżo-
wych liderów umacniają swoją pozycję, a za-
razem utwierdzają w przekonaniu o słuszności
obranego kierunku rozwoju.

Program dedykowany jest spółdzielniom
mieszkaniowym, zarządcom budynków
mieszkalnych, towarzystwom budownictwa
społecznego, spółkom prawa handlowego
i podmiotom gospodarczym działającym
w obszarze zarządzania nieruchomościami
mieszkaniowymi i komercyjnymi w Polsce. Ce-
lem programu, poza wyróżnieniem liderów
w branży, jest również integracja środowiska
zarządców nieruchomości oraz promocja mo-
delowych przykładów zarządzania. Kryteria
oceny merytorycznej to m.in. kompleksowość
świadczonych usług, odpowiedzialność spo-
łeczna, wykorzystanie innowacyjnych i ener-
gooszczędnych technologii, rzetelność go-
spodarcza oraz pozytywny wizerunek firmy
na rynku. 

– Chciałbym pogratulować wszystkim
laureatom – Liderom Zarządzania Nieru-
chomościami, którzy w swojej codziennej pra-
cy udowadniają, że potrafią odważnie stawiać
czoła wyzwaniom, jakie narzuca tempo prze-
mian gospodarczych, a także wymaganiom
klientów. Takie podejście pozwala na za-
uważalny rozwój i umacnianie marki nie tyl-

LIDER ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI
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Maciej Solarz, prezes Kieleckiej
Spółdzielni Mieszkaniowej

Anna Sotowicz, prezes spółki Zarząd
Budynków w Chrzanowie

Małgorzata Armańska i Dorota Kiziukiewicz
z Koszalińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
„Przylesie”

Marek Magdziarz, prezes Spółdzielni
Mieszkaniowej „Budowlani”

Marek Żółtowski, prezes Spółdzielni
Mieszkaniowej Kopernik

Jan Gapski, prezes Kujawskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej w Inowrocławiu

Anna Górecka-Kolasa, prezes spółki
Zespół Zarządców Nieruchomości

Andrzej Czajkowski oraz Lidia Czekaj
ze Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-
-Własnościowej „Energetyk”

Maria Kowalska, prezydent Polskiej
Federacji Stowarzyszeń Zawodów
Nieruchomościowych

Adam Leik, dyrektor marketingu
w firmie Drutex SA

Show taneczny Teatru Sabat zatytułowany
„Hollywood na Foksal”

Dariusz Podroużek, wiceprezes
Spółdzielni Mieszkaniowej Metalowiec

Fakty 79



�

80 Fakty

ko na rynku lokalnym, ale także krajowym. Ży-
czymy państwu satysfakcji związanej z otrzy-
manym tytułem oraz inspiracji do podejmo-
wania kolejnych działań na rzecz rozwoju za-
rządzanej firmy – powiedział rozpoczynając
galę Mariusz Gryżewski, redaktor naczelny
„Magazynu Gospodarczego Fakty”.

Poza laureatami w uroczystości wzięli
udział przedstawiciele organizacji gospo-
darczych, a także partnerów gali – firmy Dru-
tex SA oraz Polskiego Centrum Badań i Cer-
tyfikacji SA.

Zanim nastąpiło uroczyste wręczenie
dyplomów potwierdzających nadanie tytułu
„Lidera Zarządzania Nieruchomościami”,
głos zabrali Maria Kowalska, prezydent Pol-
skiej Federacji Stowarzyszeń Zawodów Nie-
ruchomościowych, oraz Jerzy Jankowski,
prezes zarządu Związku Rewizyjnego Spół-
dzielni Mieszkaniowych RP. W swoich wy-
stąpieniach odnieśli się do sytuacji, w jakiej
aktualnie znajduje się branża, głównych pro-
blemów, na jakie w codziennej pracy napo-
tykają zarządcy, oraz perspektyw rozwoju. Nie
zabrakło też krytycznych głosów w kwestii nie-
korzystnych zmian w prawie spółdzielczym.
Natomiast w imieniu laureatów wypowiedzieli
się Anna Górecka-Kolasa, prezes zarządu Ze-
społu Zarządców Nieruchomości Sp. z o. o.,
oraz Marek Magdziarz, prezes zarządu
Spółdzielni Mieszkaniowej BUDOWLANI
z Bydgoszczy.

Część oficjalną gali zakończył doskona-
ły show taneczny Teatru Sabat zatytułowa-
ny „Hollywood na Foksal”, którego motywem
przewodnim były największe przeboje mu-
zyczne z najsłynniejszych filmów. �

LIDER ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI

Partnerzy Gali

Patroni medialni

Jan Grabowiecki, prezes Spółdzielni
Mieszkaniowej „ROW”

Małgorzata Kałas, główna księgowa
w Spółdzielni Mieszkaniowej w Świeciu

Bogumiła Zacny-Sporysz, prezes
Andrychowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Aleksander Biegacz, prezes
Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej
w Chrzanowie

Henryk Oklesiński, prezes Spółdzielni
Mieszkaniowej Mechanik

Bogdan Słowik, wiceprezes Spółdzielni
Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej
„Popowice”

Tytuł „Lider Zarządzania 
Nieruchomościami 2014” 
otrzymali:

• Zespół Zarządców 
Nieruchomości Sp. z o. o.

• Zarząd Budynków 
w Chrzanowie Sp. z o.o.

• Koszalińska Spółdzielnia 
Mieszkaniowa „Przylesie”

• Spółdzielnia Mieszkaniowa BUDOWLANI 
w Bydgoszczy

• Spółdzielnia Mieszkaniowa Kopernik
• Kujawska Spółdzielnia Mieszkaniowa 

w Inowrocławiu
• Spółdzielnia Mieszkaniowa im. 23 Lutego 

w Koziegłowach
• Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa
• Spółdzielnia Mieszkaniowa 

Lokatorsko-Własnościowa 
„ENERGRTYK” 
we Wrocławiu 

• Spółdzielnia Mieszkaniowa 
„METALOWIEC”

• Spółdzielnia Mieszkaniowa 
Lokatorsko-Własnościowa „Popowice”

• Spółdzielnia Mieszkaniowa 
„ROW” Wodzisław Śląski

• Spółdzielnia Mieszkaniowa 
„GWAREK”

• Andrychowska Spółdzielnia Mieszkaniowa
• Powszechna Spółdzielnia Mieszkaniowa 

w Chrzanowie
• Spółdzielnia Mieszkaniowa „Mechanik”
• Spółdzielnia Mieszkaniowa 

im. Władysława Jagiełły 
• Spółdzielnia Mieszkaniowa 

w Świeciu

Waldemar Filipowicz, dyrektor ds.
organizacyjnych Spółdzielni Mieszkaniowej
im. 23 Lutego w Koziegłowach



Zakres działalności:
• Obsługa ekonomiczno-finansowa
• Zarządzanie i administrowanie
• Obsługa techniczna
• Obsługa prawna
• Pogotowie techniczne

Nasze atuty: 
• gwarantujemy przejrzystość w rozliczaniu środków finansowych
• dajemy możliwość monitorowania rozliczeń przez internet
• zapewniamy bezpośredni kontakt z administratorem
• posiadamy bogate doświadczenie na rynku wspólnot mieszkaniowych, nieruchomości komercyjnych, deweloperów 

i sektora publicznego
• zatrudniamy wyspecjalizowane zespoły z wieloletnim doświadczeniem
• szybko i sprawnie reagujemy na zgłaszane awarie dzięki pogotowiu technicznemu
• posiadamy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

gospodarczej na kwotę 6 100 000 PLN. 

Zapraszamy do współpracy!
tel. 22 572 55 70, fax 22 659 27 77, biuro@zzn.pl

Dowiedz się więcej na 
www.zzn.pl

Misją naszej firmy jest tworzenie harmonijnego środowiska
dla życia i pracy poprzez świadczenie kompleksowych

oraz innowacyjnych usług

Posiadamy 21 Oddziałów 
na terenie całej Polski.

Zarządzamy ponad 5,5 tys. budynków 
o powierzchni ponad 9 000 000 mkw.

Nieustannie poszerzamy i udoskonalamy naszą ofertę, 
spełniając oczekiwania nawet najbardziej wymagających Klientów.



Jej podstawowa aktywność koncentru-
je się na trzech fila-
rach: realizacji in-
westycji budowla-

nych, zarządzaniu nieru-
chomościami oraz działal-
ności społeczno-kulturalnej
w obsługiwanych zaso-
bach, czyli 69 budynkach
w 6 lokalizacjach, co sta-
nowi blisko 4300 miesz-
kań w budynkach o łącznej
powierzchni 239 tys. mkw.
Baza mieszkaniowa – średnio co roku roz-
szerzana o kolejny obiekt – stanowi doskonałe
potwierdzenie stabilnej sytuacji spółdzielni
oraz jej owocnego rozwoju. W I kwartale 2014
roku ma ruszyć kolejna inwestycja, która
wzbogaci zasoby spółdzielcze.

W ramach dążenia do ciągłego podno-
szenia wartości i standardu administrowanych
zasobów rada nadzorcza i zarząd SM w Ko-
ziegłowach konsekwentnie realizuje politykę
zmierzającą do obniżania kosztów eksploatacji
oraz unowocześniania spółdzielni, zarówno
w sferze wprowadzanych udogodnień oraz
rozwiązań infrastrukturalnych, jak i na płasz-
czyźnie komunikacji z mieszkańcami. Do-
tychczas z powodzeniem udało się przepro-
wadzić proces termomodernizacji oraz ge-
neralne remonty i naprawy adekwatnie do po-
trzeb w poszczególnych budynkach. Ponie-
waż energooszczędne oświetlenie zewnętrz-
ne na terenie zasobów spółdzielczych zdało
egzamin, dalsze plany uwzględniają konty-
nuację tego kierunku i wymianę oświetlenia
również na klatkach schodowych. Z myślą
o obniżeniu kosztów utrzymania nierucho-
mości zarząd rozważa także możliwość sko-
rzystania z nowoczesnych technologii wy-
korzystujących m.in. solary. W latach 2012–
2013 w celu uzyskania oszczędności energii
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Jak zmiany rynkowe i oczekiwania
potencjalnych nabywców mieszkań na
przestrzeni lat wpływają na politykę zarządu
spółdzielni?

– Nabywcy już od wielu lat zwracają
uwagę na takie czynniki jak: lokalizacja, cena,
jakość i wielkość mieszkania. Nauczyliśmy
się rozpoznawać te oczekiwania, więc mamy
mniej kłopotów niż na początku, kiedy to
trzeba było przeprojektowywać już przygo-
towane do realizacji budynki. Teraz reagu-
jemy elastycznie i dostosowujemy struktu-
rę realizowanych mieszkań do potrzeb ryn-
ku. Jednak największe znaczenie, oprócz
ceny, ma tak naprawdę standard i jakość wy-
konania. Polityka zarządu w zakresie reali-
zacji inwestycji, to wybór doświadczonych
wykonawców i prowadzenie prawidłowego
nadzoru wykonawstwa – dbałość o szczegóły,
wybór materiałów zapewniających wysoką
jakość przy zachowaniu rozsądnych kosztów.
Nieskromnie powiem, że za tymi oczekiwa-

niami klientów udaje nam się nadążać.
Nowe mieszkania w Koziegłowach co roku
znajdują klientów.

Jaka koncepcja zarządzania najbar-
dziej się sprawdza, biorąc pod uwagę pań-

Zmiany są potrzebne,
Rozmowa z Ryszardem Jarońcem, 

prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej 
im. 23 Lutego w Koziegłowach

www.kozieglowy.com.pl

Zarządzanie z głową i z sukcesami
LIDER ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI

Powstała 32 lata temu
na wielkopolskim rynku
Spółdzielnia Mieszka-
niowa im. 23 Lutego 
w Koziegłowach wypra-
cowała silną pozycję 
lidera regionu, zarówno
w zakresie budownictwa
mieszkaniowego, jak 
i w obszarze zarządza-
nia nieruchomościami



cieplnej w 28 budynkach zainstalowano in-
teligentny system sterowania węzłami ciepl-
nymi, który dostosowuje dostarczane ciepło
do rzeczywistego zapotrzebowania miesz-
kańców, a tym samym pozwala zredukować
straty ciepła, jednocześnie umożliwiając mo-
nitoring radiowych urządzeń pomiarowych.
Bezpieczeństwu finansowemu spółdzielni
sprzyja również przemyślana i skuteczna
polityka windykacyjna.

SM w Koziegłowach z powodzeniem roz-
wija działalność inwestycyjną na rynku pier-
wotnym, a realizowane inwestycje reprezen-
tują wysoki standard wykonania i spełniają
kryterium funkcjonalności zagospodarowa-
nia otoczenia nieruchomości. Jednocześnie

zarząd spółdzielni nie poprzestaje na za-
spokojeniu podstawowych potrzeb miesz-
kańców, lecz także angażuje się w proces ich
integracji, oferując szereg aktywności i zróż-
nicowanych form spędzania wolnego czasu,
czego przykładem mogą być Kluby Seniora,
Klub Malucha czy Klub Sportowy. Ponadto
spółdzielnia wydaje bezpłatny miesięcznik
„Karolinka”, dzięki któremu mieszkańcy są na
bieżąco informowani o dotyczących ich
sprawach, mogą śledzić aktualności i zapo-
znać się z relacjami z minionych wydarzeń.

Konsekwentny rozwój, wyniki uzyski-
wane w zakresie realizowanej polityki i suk-
cesy, o których regularnie donoszą lokalne me-
dia, przekładają się nie tylko na zadowolenie
mieszkańców, lecz także uznanie dla zarzą-
du i zespołu pracowników ze strony różnych
gremiów, które zaowocowało długą listą
przyznanych spółdzielni certyfikatów, na-
gród i wyróżnień. Dumą spółdzielni są m.in.
certyfikaty „Najwyższa Jakość w Budownic-
twie”, „Certyfikat Wiarygodności Biznesowej”,
„Menadżer Najwyższej Jakości” oraz naj-
nowsze wyróżnienia, zdobyte w 2013 roku
– tytuł „Dobrej Spółdzielni” i „Lidera Przed-
siębiorczości”. Warto wspomnieć również
o wysokich pozycjach zajmowanych przez SM
w Koziegłowach w rankingach: Gepardy Biz-
nesu, Gazela Biznesu czy ogólnopolskim
Rankingu Spółdzielni Mieszkaniowych. �

LIDER ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI
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Zadbana zieleń to nieodłączny element
otoczenia każdej nieruchomości

ale nie te, które szkodzą spółdzielczości
skie doświadczenia w kierowaniu spół-
dzielnią?

– Różne koncepcje teoretyczne często oka-
zują się nieskuteczne w zderzeniu z rzeczy-
wistością, a co za tym idzie, w konfrontacji
z mieszkańcami. Zarządzamy budynkami i ich
otoczeniem. Chodniki, zieleń, infrastruktura
– to wszystko służy ludziom. Zatem zarzą-
dzanie nieruchomością widziane przez pry-
zmat całościowej oceny mieszkańców, wska-
zuje nam najlepsze kierunki zarówno działań,
jaki i skutecznego zarządzania. Przy takim po-
dejściu i osobistym zaangażowaniu zarzą-
dzanie staje się prostsze, a co najważniejsze
– efektywniejsze.

Co stanowi priorytet w planach spół-
dzielni na kolejne lata, aby utrzymać stabi-
lizację finansową i wysoką jakość usług?

– Po wykonaniu niezbędnych remontów
wewnątrz budynków i ociepleniu ich, obec-
nie priorytetem jest kształtowanie otoczenia
budynków. Stworzenie w miarę możliwości
i środków jak najbardziej komfortowych wa-
runków, które wpływają na samopoczucie
i bezpieczeństwo mieszkańców. Wizualne
efekty ociepleń bloków chcemy teraz uzupełnić
remontem elementów małej architektury.
Już wymieniamy nawierzchnię najstarszych

chodników, stosując nowe, różnobarwne
materiały, ponadto wyposażamy w nowe, eko-
logiczne i bezpieczniejsze urządzenia place za-
baw, które w wielu przypadkach mają już swo-
je ogrodzenia. Planujemy również zacząć re-
strukturyzować zieleń. Ważnym elementem
jest dbanie o nasze kieszenie – czyli wpro-
wadzanie rozwiązań technologicznych ogra-
niczających koszty eksploatacji. Tempo tych
działań musi być jednak uzależnione od
możliwości finansowych.

W jaki sposób zabiega pan o zaufanie
członków spółdzielni i co decyduje o uzna-
niu dla podejmowanych działań?

– Zawsze powtarzałem, że w zarządza-
niu nieruchomościami najważniejsze jest
rzetelne przygotowywanie planów remonto-
wych, jak i uważne analizowanie wniosków
zgłaszanych przez mieszkańców. To niełatwe,
ale zapobiega powstawaniu większych pro-
blemów. Wychodzę z założenia, że jeśli w da-
nej materii zrobiłem wszystko zgodnie ze sztu-
ką i moim sumieniem, a takiego podejścia
oczekuję również od podległych pracowników,
to mieszkańcy to właściwie ocenią i docenią.

Wydaje się, że działaniami administra-
cyjnymi i przepisami ustawodawcy chcą
niejako zmusić ludzi do aktywności…

– We współczesnym świece ludzie są – jak
to się potocznie mówi – „zalatani”. Oczeku-
ją świętego spokoju i braku problemów, o któ-
rych wcześniej mówiłem. Tu, gdzie mieszka-
ją, śpią, odpoczywają chcą się po prostu czuć
dobrze i bezpiecznie. Jeśli swoją pracą speł-
niamy te oczekiwania, to trudno się dziwić ich
małej aktywności. I żadne przepisy tego nie
zmienią. Według mnie, inicjatorom zmian już
nie chodzi o zwiększenie aktywności spół-
dzielców, a raczej o zmianę sposobu zarzą-
dzania nieruchomością mieszkaniową na
ten, którym podlegają wspólnoty mieszka-
niowe, a to oznacza koniec idei spółdziel-
czości.

Co pan sądzi o propozycjach zmian w pra-
wie spółdzielczym, czy się pan ich obawia?

– W ostatnim czasie do ustawy o spół-
dzielniach mieszkaniowych wprowadzono
około 70 poprawek. Niestety, nadal niektórzy
posłowie nie są usatysfakcjonowani, więc pró-
bują dalej coś zmieniać, tak jakby zmiana była
pozytywną wartością sama w sobie. Uważam,
że zmiany są potrzebne, ale nie te, które szko-
dzą spółdzielczości, a takie w przygotowanych
projektach przeważają i ich się obawiam.

Rozmawiała Magdalena Szczygielska

Północna część największej
jednostki mieszkaniowej
Spółdzielni, prawie 9-tysięczne
Osiedle Leśne
w Koziegłowach



Jakie wyzwania stawia przed zarządem
spółdzielni rynek nieruchomości?

– Po 15 latach, które minęły od wpro-
wadzenia w ustawie o gospodarce nierucho-
mościami licencjonowanych zawodów, tj. po-
średnika w obrocie nieruchomościami i za-
rządcy nieruchomości, w 2013 roku w wyni-
ku ustawy deregulacyjnej licencje te zostały zli-
kwidowane. Jednak pomimo likwidacji wy-
magań co do zawodu zarządcy nierucho-
mości, naszymi priorytetami nieustannie po-
zostają: najwyższa wiedza, najwyższa ja-
kość i zadowolenie klientów.

Głównym segmentem rynku nierucho-
mości, którym zajmuje się nasza spółdzielnia,
jest zarządzanie nieruchomościami miesz-
kalnymi i komercyjnymi. W naszych zasobach
pozostaje ponad 300 nieruchomości, a w tym
około 13 000 lokali. Niemniej jednak anga-
żujemy się również w działalność w sektorze
deweloperskim, czego przykładem jest obec-
nie realizowana inwestycja mieszkaniowo-
-usługowa „Słoneczne Ogrody”.

Co decyduje o stabilnej pozycji spół-
dzielni oraz pozwala cieszyć się przychyl-
nością jej członków?

– O naszej stabilnej pozycji na rynku de-
cyduje przede wszystkim 56-letnie doświad-
czenie zarówno w budownictwie, jak i za-
rządzaniu nieruchomościami. Umiejętne ko-
rzystanie z niego w codziennej pracy pozwoliło
nam osiągnąć pozycję lidera na lokalnym ryn-
ku. Dużą uwagę przywiązujemy także do
transparentności naszych działań. Dotyczy to
przetargów na dostawy materiałów, realiza-
cji robót budowlanych czy najmu lokali. Co
więcej, staramy się spełniać oczekiwania na-
szych mieszkańców, w czym nieodzowny jest
regularny – personalny i ankietowy – kontakt
z nimi. Pełna informacja o naszych planach
i bieżąco realizowanych zadaniach udostęp-
niana jest poprzez periodyczny informator „Tu
mieszkam”, a także za pośrednictwem naszej
strony internetowej. Natomiast dzięki inter-
netowym e-usługom jesteśmy w stanie prze-
prowadzać zdalny radiowy odczyt zużycia cie-
pła i wody. Istnieje też możliwość monitoro-
wania aktualnego zużycia mediów.

Jak przedstawiają się główne oczeki-
wania mieszkańców i w jaki sposób stara się
pan im sprostać?

– Wszystkie nasze działania ukierunko-
wane są na dobro mieszkańców. To z myślą
o nich dokładamy wszelkich starań w co-
dziennym wykonywaniu naszych obowiązków.
Naszym celem jest stworzenie mieszkań-

com takich warunków, by mieszkało im się ta-
nio, ładnie i bezpiecznie, czyli ekonomicznie,
ekologicznie i ergonomicznie.

Naszą misją jest zaspakajanie potrzeb
mieszkaniowych oraz zapewnianie miesz-
kańcom stałego i atrakcyjnego wzrostu war-
tości rynkowej nieruchomości. Misję tę re-
alizujemy poprzez systematyczną i planową

gospodarkę remontowo-modernizacyjną bu-
dynków, sprawną i kompetentną obsługę
mieszkańców, umacnianie pozycji na rynku
zarządców nieruchomości, zaspakajanie po-
trzeb społeczno-wychowawczych i kultural-
no-oświatowych oraz ochronę środowiska na-
turalnego w miejscu zamieszkania.

Na czym aktualnie skupia się zarząd
Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani”?
Czego dotyczą najbliższe plany?

– Aktualnie naszym głównym celem jest
realizacja programu rewitalizacji zasobów
mieszkaniowych spółdzielni, w tym rewitali-
zacja budynków oraz infrastruktury ze-
wnętrznej – czyli placów zabaw, placów do re-
kreacji i parkingów. Dużo energii poświęca-
my naszej nowej inwestycji mieszkaniowo-
-usługowej „Słoneczne Ogrody”. Ponadto

pracujemy nad opracowaniem i wdroże-
niem budżetów kapitałowych dla zarządza-
nych przez spółdzielnię nieruchomości. Za-
mierzamy także w dalszym ciągu powiększać
nasz udział w rynku zarządzania nierucho-
mościami.

Rozmawiała Dorota Babkiewicz
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Transparentność działań
Rozmowa z Markiem Magdziarzem, 
prezesem zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani”
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O naszej stabilnej pozycji na rynku decyduje
przede wszystkim 56-letnie doświadczenie
zarówno w budownictwie, jak i zarządzaniu 
nieruchomościami. Umiejętne korzystanie 
z niego w codziennej pracy pozwoliło nam 
osiągnąć pozycję lidera na lokalnym rynku

Siedziba Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani”



Spółdzielnia powstała w 1958 roku, a pod obecną nazwą funkcjonuje od 1967 roku. Aktualnie posiada w swoich zasobach
ponad 300 nieruchomości, na które składa się około 13 000 lokali.

Profesjonalizm i wysoką jakość działań zarządu SM „Budowlani” wielokrotnie nagrodzono nie tylko na szczeblu lokalnym,
ale także krajowym. Spółdzielnia została uhonorowana m.in.: Odznaką Honorową „Za zasługi dla miasta Bydgoszczy”,
„Platynową Kielnią z Diamentem”, tytułem „Budownictwo na medal”, Medalem Prezydenta Miasta Bydgoszczy, nagrodą
„Złote Wiertło” i certyfikatem „Przedsiębiorstwo Fair Play”, natomiast prezes spółdzielni Marek Magdziarz został osobiście
uhonorowany tytułem „Menadżer-Spółdzielca” oraz Oskarem Spółdzielczości Polskiej 2013.

Od 2003 roku spółdzielnia posiada wdrożony i certyfikowany system zarządzania jakością według normy PN-EN ISO 9001
w zakresie zarządzania i administrowania nieruchomościami.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Budowlani”
ul. T. Boya-Żeleńskiego 1, 85-858 Bydgoszcz

tel. 52 323 44 50, fax 52 361 82 57
sekretariat@smbudowlani.pl, www.smbudowlani.pl

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Budowlani” w Bydgoszczy
Certyfikowany Zarządca i Administrator Nieruchomości



Wlatach 1958–2002 Spół-
dzielnia Mieszkaniowa
Gwarek wybudowała po-
nad 6 tys. mieszkań. Dzi-

siaj w jej zasobach mieszka około 14 tys.
osób na osiedlach położonych w gmi-
nach Tarnowskie Góry i Miasteczko
Śląskie. Spółdzielnia zarządza lokala-
mi mieszkalnymi i usługowymi o po-
wierzchni 350 tys. mkw. Oprócz bu-
dynków mieszkalnych jej majątek sta-
nowią obiekty handlowe i usługowe

oraz Dom Kultury „Jubilat”, w którym pro-
wadzi się szeroko zakrojoną działalność
społeczno-kulturalną.

Corocznie, podczas planowania budże-
tu, na prace remontowo-konserwacyjne prze-
znacza się w spółdzielni kilkanaście milionów
złotych, czego rezultatem są nowe, docieplone
elewacje, nowe chodniki, zmodernizowane in-
stalacje, odnowiona zieleń wokół spółdziel-
czych zasobów i estetycznie wyglądająca
mała architektura. Duży nacisk kładziony jest
na bezpieczeństwo i podnoszenie komfortu
zamieszkiwania. Spółdzielnia, prowadząc
jako jedna z nielicznych spółdzielni w Polsce
wykonawstwo własne, w całości wykonuje

sama wszystkie niezbędne
prace, które organizuje
i nadzoruje wysoko kwa-
lifikowana kadra tech-
niczna.

Prowadząc całkowi-
cie własną działalność,
obejmującą gospodarkę
remontowo-konserwacyj-
ną, utrzymanie czystości
i zieleni, obsługę człon-
kowską, administracyjną,

techniczną i finansową, a także działalność
gospodarczą w postaci realizacji usług, po-
siadania lokali użytkowych, prowadzenia
biura pośrednictwa w obrocie nieruchomo-
ściami i zarządzania wspólnotami, agencji
ubezpieczeniowej i innych, SM Gwarek re-
alizuje zasadę spółdzielczości zapisaną w art.
67 Prawa spółdzielczego „ spółdzielnia pro-
wadzi działalność gospodarczą na zasadach
rachunku ekonomicznego przy zapewnieniu
korzyści członkom spółdzielni”. Pożytki uzy-
skiwane z tej działalności obniżają koszty
utrzymania i eksploatacji.

Spółdzielnia szczyci się niemałymi suk-
cesami w dziedzinie doskonalenia zarzą-

dzania, szczególnie syste-
mu obsługi członków spół-
dzielni, wysokim pozio-
mem obsługi technicznej,
świadczenia usług we
wszystkich branżach bu-
dowlanych oferowanych
przez wykonawstwo wła-
sne, które w pełni zabez-
piecza jej potrzeby. W celu
poprawy przepływu infor-
macji prowadzi stronę in-
ternetową dla swoich
członków i mieszkańców,
którym umożliwia także
kontakt poprzez pocztę

elektroniczną.
Spośród szerokiej grupy zarządców nie-

ruchomości tylko spółdzielnie mieszkaniowe
zainteresowane są prowadzeniem działalności
społeczno-kulturalnej. Zasada spełniania
potrzeb społecznych i kulturalnych, szcze-
gólnie niezbyt zamożnych członków spół-
dzielni, wynika z podstawowego założenia ru-
chu spółdzielczego. Działalność społeczno-
-kulturalna prowadzona przez Spółdzielnię
Mieszkaniową Gwarek w Tarnowskich Gó-
rach jest nie tylko tematycznie zróżnicowana,
ale także atrakcyjna dla wszystkich grup
wiekowych. Centrum tej działalności to domy
kultury Jubilat i Gwarek.

Spółdzielnia współpracuje z wieloma
podmiotami działającymi w mieście. O po-
zytywnych aspektach tej współpracy świad-
czą wysokie oceny kontroli i lustracji, które do-
tychczas zostały przeprowadzone. Nato-
miast doskonała współpraca organów sa-
morządowych spółdzielni oraz wysoko kwa-
lifikowanej kadry pracowników pozwoliła
wypracować dobrze funkcjonujący model
zarządzania spółdzielnią.

www.gwareksm.pl
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Ponad 55 lat
dobrego 
zarządzania
Spółdzielnia Mieszkaniowa Gwarek 
– największa na ziemi tarnogórskiej 
– na trwałe wpisała się w pejzaż 
miasta i regionu. W ubiegłym roku
minęło 55-lecie jej działalności
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Jak należy ocenić stan tech-
niczny zasobów mieszkaniowych
spółdzielni? Jakie działania i in-
westycje najbardziej przyczy-
niają się do uatrakcyjnienia ofer-
ty PSM?

– Stan techniczny zasobów
mieszkaniowych naszej spół-
dzielni należy oceniać jako bardzo
dobry. Trudno wyróżnić jakąkol-
wiek działalność, która w sposób
dominujący uatrakcyjnia nasze
zasoby, raczej to kompleksowe
i długofalowe działania, poczy-
nając od bezpieczeństwa, tj. li-
kwidacja gazowych przepływo-
wych podgrzewaczy wody i wy-
robów zawierających azbest, re-
mont dźwigów osobowych, wy-
posażenie budynków wysokich
w piony nawodnione i klapy od-
dymiające; poprzez energoosz-
czędność – tj. docieplenia prze-
gród zewnętrznych budynków,
modernizacja c.o., zastosowa-
nie energooszczędnego źródła
światła; utrzymywanie zasobów
w stanie technicznym nie odbie-
gającym od norm – tj. bieżące re-
monty, modernizacja i konser-
wacja, budowa miejsc postojo-
wych, garaży, stanowisk na od-
pady stałe; a kończąc na rekreacji
i kulturze – mamy pełnostan-
dardowe place zabaw, dwa kluby osiedlowe,
wydajemy biuletyn informacyjny, prowadzi-
my elektroniczne Biuro Obsługi Klienta. Na-
leży przy tym zaznaczyć, że udało nam się to
wszystko osiągnąć dzięki doświadczonej i pro-
fesjonalnej kadrze pracowników spółdzielni.

Co oprócz warunków lokalowych wpły-
wa na zadowolenie członków spółdzielni? Jak
dbają państwo o integrację, wpływ miesz-
kańców na podejmowane decyzje i realizo-
wane prace oraz niskie koszty eksploatacji?

– Mieszkańców nie jest łatwo zadowolić.
Wysoki poziom współczesnego życia podnosi
również poprzeczkę dla zarządcy, jakim jest
spółdzielnia. Staramy się zapewnić wysoką
kulturę w codziennej obsłudze mieszkańców,
w każdej sytuacji zachować profesjonalny spo-
kój i zrozumienie dla zwykłych ludzkich
problemów, jak również niedoskonałości.
W tym celu stawiamy duże wymagania pra-
cownikom, którzy regularnie przechodzą
szkolenia z różnych dziedzin.

Natomiast udział w procesie decyzyjnym
zapewniamy mieszkańcom poprzez: co-
roczne organizowanie spotkań konsultacyj-
nych w sprawie planu remontów; w dni
przyjęć stron rejestrujemy zgłoszone wnioski,
które następnie przekazywane są kompe-
tentnym służbom, a oprócz tego okresowo
poddajemy analizie sposób załatwienia spraw,
które wpłynęły od mieszkańców; zachęcamy
do swobodnych wypowiedzi na łamach we-
wnętrznego periodyku, którym jest Biuletyn,
ukazujący się w każdym miesiącu, wydawa-
ny nakładem niemal 9 tys. egzemplarzy, któ-
re następnie analizujemy i uwzględniamy
w bieżącej działalności. Elementem integru-
jącym mieszkańców są również wszelkie
spotkania z zakresu kultury, sportu i turysty-
ki realizowane w ramach działalności spo-
łecznej, oświatowej i kulturalnej.

W ostatnich latach spółdzielnia uzyskała
wiele nagród i certyfikatów. Co składa się na
wysoką jakość docenianą przez gremia kon-

kursowe oraz audytorów i czy
wszystkie wyróżnienia mają
dla państwa równorzędną war-
tość?

– W ostatnich latach, mimo
narastającego kryzysu gospo-
darczego i ekonomicznego,
spółdzielnia dostrzeżona zo-
stała w regionie, jako wyróż-
niający się podmiot, co znajduje
wyraz w wielu przyznanych
wyróżnieniach i nagrodach.
A są to między innymi: Złoty
Laur Instytutu Nieruchomości
w 2009 roku, umieszczenie
w XI, XII, XIII i XIV edycji ran-
kingu Gazele Biznesu, zdoby-
cie I miejsca w programie Do-
bra Spółdzielnia w 2011, 2012
i 2013 roku, uzyskanie tytułów
„Symbol Polskiej Spółdziel-
czości Mieszkaniowej 2013”
i „Filar Spółdzielczości 2013”,
otrzymanie Certyfikatu Euro
Renoma Europejskiego Reje-
stru Renomowanych.

Na naszą ocenę niewąt-
pliwie wpłynęła skuteczność
i efektywność naszych dzia-
łań, wysoki standard zarzą-
dzania oraz udokumentowane
wyniki wskazujące na naszą
dobrą kondycję finansową.
Wszystkie te wyróżnienia sta-

nowią dla nas równorzędną wartość, niemniej
jednak należy podkreślić, że szczególnie nas
satysfakcjonują, biorąc pod uwagę stałe
działania dyskwalifikujące znaczenie spół-
dzielczości w gospodarce kraju. 

Co przysparza najwięcej problemów
w zarządzaniu spółdzielnią mieszkaniową
w obecnych realiach, a z drugiej strony
daje najwięcej satysfakcji na zajmowanym
stanowisku prezesa?

– Najwięcej problemów w zarządzaniu
spółdzielnią w obecnych realiach przysparzają
rosnące koszty utrzymania i konieczność
zapewnienia odpowiedniego standardu usług
przy jednoczesnym uwzględnieniu sytuacji
materialnej członków. Satysfakcję natomiast
daje efektywne zarządzanie i zrealizowanie po-
trzeb mieszkańców.

Rozmawiała Magdalena Szczygielska

www.psm-ch.pl

Kompleksowe działania
Rozmowa z Aleksandrem Biegaczem, 
prezesem zarządu Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Chrzanowie
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Jakie umiejętności i predyspozycje są naj-
bardziej pożądane w pracy zarządcy nieru-
chomości, aby przynosiła optymalne efekty?

– Niewątpliwie najważniejsze są kompe-
tencje poparte dużą interdyscyplinarną wie-
dzą. Jednak, ze względu na częste kontakty
z ludźmi, istotne też są pewne predyspozycje
psychiczne. Zarządcę musi cechować od-
porność emocjonalna, nie może on ujawniać
swoich negatywnych emocji nawet w sytuacji,
gdy ma do czynienia z niezadowolonym lo-
katorem. Bardzo ważną umiejętnością jest na-
wiązywanie kontaktu z ludźmi, bo osoba
otwarta i kontaktowa wzbudzi większe za-
ufanie niż zamknięta w sobie. Zarządca po-
winien cechować się także empatią, gdyż
w przypadku zarządzania budynkami miesz-
kalnymi może często spotykać się z lokato-
rami w trudnej sytuacji życiowej. Ważna jest
również odpowiedzialność i przewidywalność,
gdyż skutki zaniedbań, np. w przypadku za-
warcia umowy o ubezpieczenia budynku
lub dokonania odpowiednich przeglądów
technicznych, mogą nieść za sobą bardzo po-
ważne szkody. W związku z tym wymagana
jest od niego dokładność i skrupulatność,
a interes lokatorów powinien być zawsze na
pierwszym miejscu.

Jakie obszary związane z zarządzaniem
nieruchomościami są dziś najbardziej pro-
blematyczne? Na ile trudności wynikają
z braków edukacyjnych i niekompetencji ka-
drowych, a na ile są skutkiem luk prawnych
lub niekorzystnych warunków legislacyj-
nych?

– Trwający kryzys gospodarczy ma
wpływ na wszystkie obszary zarządzania, lecz
– jak to zawsze w takiej sytuacji – najbole-
śniej uderza w najbiedniejszych – i mam tu
na myśli najemców lokali mieszkalnych.
Zmieniające się przepisy prawne nie stwa-
rzają odpowiednich warunków do ochrony
najuboższych, co nie może odbywać się kosz-
tem właścicieli, którzy niejednokrotnie,
w związku brakiem możliwości odzyskania
nie tylko należności, ale i lokalu, popadają
w tarapaty finansowe. Brak lokali socjalnych,

niedostarczanych przez gminy, powoduje ko-
lejkę w oczekiwaniu na nie trwającą nawet
kilka lat.

Zarządcy nieruchomości komercyjnych
również mają kłopoty w pozyskiwaniu na-
jemców gwarantujących dotychczasowe do-
chody. W wielu miastach obserwuje się sto-
jące puste lokale użytkowe, na które brakuje
chętnych.

Jeżeli chodzi o edukację, to sytuacja wy-
gląda całkiem korzystnie. Zarządców posia-
dających licencje zdobyte do końca 2013 roku
jest około 30 000. Na uwolniony rynek w 2014
roku wejdą nowi, nieograniczeni barierą wy-

kształcenia. Jak ich praca wpłynie na jakość
usług zarządzania czas pokaże.

Jak radzą sobie w dążeniu do doskona-
łości zarządcy nieruchomości w krajowych
warunkach i co jest najbardziej miarodajnym
wyznacznikiem przynależności do grona
branżowych liderów?

– Do końca 2013 roku licencjonowani za-
rządcy mieli obowiązek ustawicznego szko-
lenia, potwierdzonego ustaloną przez nad-
zorujące ministerstwo ilością punktów. Było
to sprawdzane, a w przypadku, gdy zarząd-
ca nie był w stanie tego udokumentować, mo-
gło stanowić jedno z kryteriów oceny Komi-
sji Odpowiedzialności Zawodowej.

Wiedza i jej aktualizacja stanowi waż-
ny punkt w ocenie zarządcy. Najlepsi,
oprócz prowadzenia standardowej działal-

ności, biorą czynny udział w przekazywaniu
swoich doświadczeń zawodowych, prowa-
dząc zajęcia dydaktyczne na różnych uczel-
niach kształcących z zakresu nieruchomo-
ści lub organizowanych przez organizacje
zawodowe warsztatach praktyk zawodo-
wych. Myślę, że wśród nich jest wielu lide-
rów.

Niedawno wraz z Polską Federacją
Organizacji Zarządców, Administratorów
i Właścicieli Nieruchomości oraz Polską Fe-
deracją Zarządców Nieruchomości opraco-
wali państwo nowy system certyfikowania za-
rządców nieruchomości. Na czym polega

88 Fakty

Kompetencje poparte wiedzą
Gospodarka nieruchomościami w swojej różnorodności form wymaga 
precyzowania praw i obowiązków jej uczestników, czytelności 
i jednoznaczności przepisów tak, żeby każdy zarządca nieruchomości 
spółdzielczych, wspólnotowych, komercyjnych lub innych z pełną 
odpowiedzialnością podejmował decyzje w interesie właścicieli, 
zgodnie z zasadami etyki – mówi Maria Kowalska, prezydent 
Polskiej Federacji Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych
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nowa formuła weryfikowania kwalifikacji za-
wodowych w branży?

– W ramach Porozumienia Federacyj-
nego, które Polska Federacja Stowarzyszeń
Zawodów Nieruchomościowych zawarła
z Polską Federacją Organizacji Zarządców,
Administratorów i Właścicieli Nieruchomo-
ści oraz Polską Federacją Zarządców Nieru-
chomości, opracowany został system certy-
fikowania zarządców nieruchomości oparty
dość mocno na dotychczas obowiązujących
przepisach, mający na celu doskonalenie
kwalifikacji zarządców nieruchomości oraz
dostarczenie stosownej wiedzy i kompeten-
cji zawodowych. Program szkolenia zapew-
niał będzie kontynuację odpowiedniego przy-
gotowania zarządców do wykonywania za-
wodu zarówno pod względem poziomu edu-
kacji, jak i praktycznego szkolenia.

Uważamy za niezbywalną wartość utrzy-
manie dotychczasowego, właściwego przy-
gotowania zawodowego zarządców nieru-
chomości, a uzyskany wpis do prowadzone-
go przez Porozumienie Federacyjne Rejestru
ma być potwierdzeniem uzyskania kompe-
tencji zawodowych na poziomie tych posia-
danych przez licencjonowanych do dnia 31
grudnia 2013 roku zarządców nieruchomo-
ści.

Pojawiające się po 1 stycznia 2014 roku
na rynku nowe licencje, albo raczej certyfikaty,
wymagające odbycia 40- czy też 60-godzin-
nych kursów, według nas nie znajdują racjo-
nalnego uzasadnienia. Ktoś, kto odbył taki
kurs, ma podobne kwalifikacje do tego, któ-
ry do końca 2013 roku musiał ukończyć stu-
dia podyplomowe w wymiarze 288 godz. oraz
odbyć praktykę zawodową w wymiarze min.
200 godzin. 

W dzisiejszym świecie liczą się kwalifika-
cje, a nie dokument, za którym nie stoją
umiejętności. Program nauczania i certyfiko-
wania jest przeznaczony dla tych osób, dla któ-
rych dyplom jest potwierdzeniem wysokich
kwalifikacji, a nie wartością samą w sobie. Nasz
program daje gwarancję, że praktyka wyko-
nywania zawodu zarządcy nieruchomości, po-
twierdzi wysokie kompetencje zarządcy, a nie
wyeksponuje braku określonych umiejętności.

Czy w przypadku branży zarządców
nieruchomości przynależność do stowarzy-
szeń i szerszych struktur potwierdza po-
wszechnie znany slogan „Razem można
więcej”?

– Stowarzyszenia, w przypadku branży
zarządców nieruchomości, dążą do stałego
umacniania prestiżu zawodu zarządcy nie-
ruchomości, wykorzystując wiedzę i do-
świadczenie zawodowe swoich członków,
wnikliwie analizując warunki prawne i orga-
nizacyjne, w których jest ten zawód wykony-
wany, zmierzają do ich poprawy i modyfika-
cji. Zazwyczaj stowarzyszenia za swój głów-
ny cel uznają między innymi promowanie
swoich członków w zakresie ich działalności
zawodowej związanej z gospodarką nieru-

chomościami, ochronę praw zawodowych
i podnoszenie rangi zawodu zarządcy nie-
ruchomości, inicjowanie, prowadzenie i po-
pieranie działań w zakresie integracji środo-
wiska zarządców nieruchomości oraz upo-
wszechniania zasad etyki zawodowej, do-
skonalenie systemu kształcenia i podnosze-
nie kwalifikacji zawodowych zarządców nie-
ruchomości, jak również reprezentowanie
członków stowarzyszeń przed organami ad-
ministracji publicznej oraz wszelkimi insty-
tucjami i organizacjami zarówno na forum
krajowym, jak i międzynarodowym. Nie
mniej istotne są także działanie na rzecz roz-
woju zawodu zarządcy nieruchomości.

Gospodarka nieruchomościami w swo-
jej różnorodności form wymaga precyzowa-
nia praw i obowiązków jej uczestników, czy-
telności i jednoznaczności przepisów tak, żeby
każdy zarządca nieruchomości spółdziel-
czych, wspólnotowych, komercyjnych lub
innych z pełną odpowiedzialnością podej-
mował decyzje w interesie właścicieli, zgod-
nie z zasadami etyki w warunkach gospodarki
rynkowej. Znamy wiele przypadków, nawet

z codziennego życia, że jednostka najczęściej
przegrywa z tłumem, więc wydaje się, że dość
popularny slogan „Rezem możemy więcej”
sprawdza się w dzisiejszych czasach.

Co dotychczas udało się państwu wy-
walczyć i jakie praktyki udoskonalić, aby
stworzyć lepsze warunki funkcjonowania
branży, a także wpłynąć na kwalifikacje i ja-
kość usług oferowanych przez branżę?

– Od zawsze głównym celem PFSZN
było dążenie do uzyskania najwyższego po-
ziomu edukacji zarówno wśród już pracują-
cych na rynku zarządców nieruchomości, jak
i tych wszystkich, którzy kształcą się w tym kie-
runku i widzą siebie w tym zawodzie. Niestety
w obliczu obowiązującej od 1 stycznia 2014
roku ustawy deregulacyjnej wiele aspektów
uległo diametralnym zmianom, ale mimo to
nasza Federacja postanowiła nie zwalniać ob-
rotów, a wręcz przeciwnie, podkręcić je jesz-
cze bardziej i utworzyć własny system sa-
moregulacji rynku nieruchomości, utrzymu-
jąc właściwy poziom przygotowania zawo-
dowego oraz kompetencji zarządców nieru-
chomości. Było bardzo ciężko, ale w tej
chwili, gdy system jest gotowy i powoli wdra-
żany w życie, najbardziej cieszą oko wyniki tej
długiej i bardzo ciężkiej pracy nad jego utwo-
rzeniem, czego potwierdzeniem są opinie sto-

warzyszeń niezrzeszonych w PFSZN oraz ich
chęć podjęcia współpracy. Krótko mówiąc, re-
zultatem Porozumienia Federacyjnego jest na-
prawdę dobry produkt. Zawsze wierzyliśmy
i wierzymy nadal, że ciężka praca kiedyś spo-
tka się z sowitym wynagrodzeniem.

Jakie są najczęstsze źródła wypracowy-
wania oszczędności w obszarze nierucho-
mości? Czy skuteczność i wyniki uzyskiwa-
ne w tym zakresie zalezą od formy organi-
zacyjno-prawnej zasobów mieszkaniowych?

– W dzisiejszych, dość trudnych czasach,
każdy z nas szuka oszczędności. Tak samo
dzieje się w obszarze nieruchomości. Ich wła-
ściciele starają się, oczywiście w miarę moż-
liwości, systematycznie udoskonalać stan
techniczny i wizualny budynków. Najczęstszą
formą powodującą wzrost oszczędności są
termomodernizacje, zmiana oświetlenia czy
montaż podzielników ciepła. Wiele do ży-
czenia pozostawia Ustawa popularnie zwa-
na śmieciową. Tańsza segregacja nie za-
wsze jest możliwa, gdyż firmy odbierające od-
pady nie są do tego przygotowane. Niewąt-
pliwie forma organizacyjno-prawna również

ma znaczenie, gdyż wpływa na stawkę czyn-
szową lokali. Jako przykład podam wspólnoty
mieszkaniowe, gdzie koszty zarządu, czyli od-
powiednik czynszu, w budynkach komunal-
nych zarządzanych przez gminne zakłady, są
często o połowę niższe.

Zarządzanie nieruchomościami najczę-
ściej kojarzy się z budynkami mieszkalnymi.
Czy faktycznie te obiekty stanowią naj-
większe wyzwanie z punktu widzenia za-
rządcy?

– Tak, zdecydowaną większość na dzi-
siejszym rynku stanowią nieruchomości
mieszkalne, które pod wieloma względami
różnią się od nieruchomości o innych funk-
cjach i najczęściej stosuje się do nich odręb-
ne przepisy, które nie mają zastosowania do
innych nieruchomości. Regulacje tworzone na
potrzeby nieruchomości mieszkalnych to ta-
kie, w których należy uwzględniać potrzeby
i interesy wielu osób. To również takie, gdzie
mogą występować złożone stosunki mię-
dzyludzkie, co stanowi często ciężki orzech
do zgryzienia i całkowite przeciwieństwo np.
do nieruchomości komercyjnych, gdzie
uwzględniamy wyłącznie potrzeby i interesy
zazwyczaj jednego właściciela.

Rozmawiał Piotr Danilczuk
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W dzisiejszym świecie liczą się kwalifikacje, 
a nie dokument, za którym nie stoją umiejętności.
Program nauczania i certyfikowania jest 
przeznaczony dla tych osób, dla których 
dyplom jest potwierdzeniem wysokich kwalifikacji,
a nie wartością samą w sobie



Jak udało się państwu wypracować po-
zycję największej spółdzielni mieszkaniowej
na Pomorzu Środkowym?

– Przez cały okres funkcjonowania na ryn-
ku – a mija już 56. rok – spółdzielnia po-
większała swój stan majątku poprzez pozy-
skiwanie terenów budowlanych, na których
realizowała inwestycje z zakresu budownic-
twa mieszkaniowego wraz z całą infrastruk-
turą techniczną i socjalną. Aktualnie spół-
dzielnia jest właścicielem terenów stanowią-
cych rezerwę pod wybudowanie jeszcze po-
nad tysiąca lokali mieszkalnych.

Każdego roku staramy się oddać do
użytku co najmniej jeden budynek mieszkal-
ny wielorodzinny z garażami podziemnymi.
Dodatkowo, w wybudowanych obiektach
handlowo-usługowych, prowadzona była i jest
działalność gospodarcza, która corocznie
przynosi znaczne dochody. Tak pozyskane
środki przeznaczane były zarówno na fun-
dusze remontowe, jak i na fundusz zasobo-
wy, umożliwiający dalszy rozwój spółdzielni.
Oprócz aspektu materialnego, spółdzielnia
dba też o stronę kulturalną i społeczną – po-
siadamy od lat funkcjonujące cztery kluby
osiedlowe, których oferty programowe skie-
rowane są do wszystkich grup wiekowych.
Gwarantujemy mieszkańcom możliwość roz-
wijania zainteresowań, uprawiania sportów
czy też odpoczynku. Kluby starają się roz-
szerzać ofertę programową w oparciu o ak-
tualne trendy, jak też bieżące potrzeby – od

opieki nad przedszkolakami po seniorów. Nie
bez znaczenia jest działalność komercyjna klu-
bów w postaci wynajmów sal, organizacji za-
jęć tanecznych, imprez zleconych itp.

Jakie metody zarządzania najlepiej
sprawdzają się w przypadku spółdzielni
mieszkaniowej?

– W firmie funkcjonującej na rynku kil-
kadziesiąt lat najważniejsza jest systematyka,
determinacja i konsekwencja w realizowaniu
przyjętych strategii i długofalowych planów.
Ważne jest wprowadzanie nowoczesnych
technologii i standardów pracy, szkolenie ka-
dry i odpowiedni dobór pracowników.
Ogromne znaczenie ma zaangażowanie or-
ganów spółdzielni – zarządu i rady nadzor-
czej, ale też świadoma wiedza o firmie – o jej
potrzebach, możliwościach i oczekiwaniach
współwłaścicieli, jakimi są wszyscy miesz-
kańcy.

Jakie kryteria decydują o podjęciu ko-
lejnych inwestycji?

– O wyborze rodzaju i zasięgu inwesty-
cji decyduje przede wszystkim popyt na ryn-
ku mieszkaniowym, drugim aspektem jest za-
potrzebowanie samych mieszkańców. Warto
dodać, że finansowanie inwestycji budowla-
nych pochodzi ze środków własnych spół-
dzielni i przyszłych użytkowników lokali, a nie
z kredytów bankowych. Niesprzedane loka-
le przeznaczane są pod umowy najmu, któ-
re również cieszą się popularnością i przy-
noszą dochód spółdzielni.

Na przestrzeni lat spółdzielnia „Przyle-
sie” zdobyła pokaźną kolekcję dyplomów,
medali i różnych wyróżnień. Jakie aspekty
działalności najbardziej zwracają uwagę
i uznanie ekspertów oraz podmiotów ze-
wnętrznych?

– Z jednej strony zakres prowadzonych
remontów, konsekwentnie realizowany pro-
gram termomodernizacji niemłodych już
zasobów, standard utrzymania budynków
i zakres prowadzonych inwestycji mieszka-
niowych, ale z drugiej strony uwagę zwraca
również prowadzona działalność gospodar-
cza, przynosząca duże dochody. Każdego
roku uzyskiwana nadwyżka bilansowa jest co-
raz większa. Za rok 2013 wypracowaliśmy
nadwyżkę w wysokości ponad 7 mln zł net-
to. To świadczy o zakresie prowadzonej
działalności.

Co doceniają mieszkańcy koszalińskich
osiedli „Przylesia”?

– Na pewno relatywnie niskie koszty
utrzymania zasobów, małą energochłon-
ność budynków osiągniętą poprzez remon-
ty i modernizacje. Doceniają też stabilizację
ekonomiczną jednostki gospodarczej jaką

jest nasza spółdzielnia. Najlepszym dowodem
na to, że mieszkańcy preferują ten typ za-
rządzania jest fakt, że w ramach naszej spół-
dzielni jak dotąd nie ma żadnej wspólnoty, nie
ma też ku temu wyraźnych żądań.

Czy te same czynniki stanowią naj-
większą wartość państwa nieruchomości
w oczach potencjalnych nowych lokato-
rów? Co wpływa na popularność zasobów
mieszkaniowych KSM „Przylesie”?

– W dzisiejszych realiach rynkowych
wybór miejsca zamieszkania nie jest przy-
padkową „koniecznością”, ale jest wyborem
świadomym i przemyślanym. Mieszkańcy de-
cydują się na zakup mieszkania, biorąc pod
uwagę cenę, lokalizację, stan budynku, ale
też analizują późniejsze koszty utrzymania
i eksploatacji lokalu. Stąd rośnie wartość na-
szych zasobów na rynku wtórnym, ale też nie
słabnie popyt na nowo budowane lokale.

Nasza spółdzielnia posiada znakomitą lo-
kalizację w atrakcyjnej dzielnicy Koszalina,
gdzie z jednej strony jest łatwy dojazd nad mo-
rze, a z drugiej tereny leśne wraz z Górą
Chełmską. Zasoby posiadają pełną infra-
strukturą techniczną i socjalną – są tu zlo-
kalizowane: żłobki, przedszkola, szkoły, Po-
litechnika Koszalińska, przychodnie, kluby, re-
stauracje, sklepy osiedlowe i wielkopo-
wierzchniowe, apteki, kościoły. Nie bez zna-
czenia pozostaje sprawny układ komunika-
cyjny zarówno w ramach uliczek wewnątrz-
osiedlowych i wielu połączeń komunikacji
miejskiej, jak i wyjazdu z miasta w kierunku
Gdańska i Poznania. Jednym słowem jest tu
wszystko, co potrzebne do życia zarówno mło-
dym rodzinom, jak i osobom starszym.
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Na ile sytuacja finansowa spółdzielni po-
zwala na bieżąco reagować na potrzeby
mieszkańców, realizować remonty oraz pla-
nować dalszy rozwój?

– Ogromne dochody z działalności go-
spodarczej, z których większość przeznacza-
na jest na remonty i modernizacje, pozwala-
ją na bieżąco reagować na potrzeby kon-
kretnych nieruchomości, ale też tworzyć dłu-
gofalowe plany i programy dla całej spół-
dzielni lub poszczególnych osiedli. Mamy za
sobą kosztowny program wymiany wszystkich
wind na nowe energooszczędne; mamy zli-
kwidowane wszystkie gazowe podgrzewacze
wody, które zastąpiliśmy nową instalacją
ciepłej wody; wymieniliśmy podzielniki ciepła
na nowoczesne, odczytywane w systemie
GPRS z możliwością stałego monitorowania;
zamontowaliśmy nakładki na wodomierze cie-
płej i zimnej wody, umożliwiające pełny ich
monitoring i odczyt w każdym momencie;
wprowadzamy na bieżąco tzw. inteligentne
oświetlenie z czujkami ruchu zarówno na ze-
wnątrz, jak i wewnątrz; budynki „Przylesia”
są ocieplone, mają odnawiane elewacje, po-
prawiana jest infrastruktura. To tylko część
z prac, które wykonujemy. Z zasady potrze-
by remontowe zawsze przekraczają możli-
wości finansowania przez samych członków,
zatem zarząd przez wiele lat rozszerzał suk-

cesywnie zakres działalności gospodarczej
tak, by wypracowana nadwyżka bilansowa
w większości przeznaczana była na dofinan-
sowanie remontów. Osiągnięta stabilizacja
i płynność finansowa, stan zadłużenia utrzy-
mujący się na bezpiecznym poziomie oraz
wielkość posiadanych rezerw gwarantują
prawidłowe funkcjonowanie firmy zarówno
w chwili obecnej, jak i w przyszłości.

Czy społeczny wymiar troski o zado-
wolenie mieszkańców z wybranego miejsca
do życia jest równie ważny co dbanie o stan
techniczny i wizerunek „Przylesia”?

– Wszystko należy wypośrodkować
– w dobie gospodarki rynkowej nie można lek-
ceważyć żadnego aspektu funkcjonowania
jednostki gospodarczej. Zachowanie płynności

finansowej, prowadzenie działalności go-
spodarczej, pozyskiwanie środków i ich ra-
cjonalne wydatkowanie jest równie ważne, co
pozytywny wizerunek spółdzielni wśród
mieszkańców i współpracujących z nią firm.
Świadomość członków i wzajemna współ-
praca pomiędzy organami spółdzielni daje wy-
starczającą gwarancję stabilnej pracy i rozwoju
spółdzielni. A z drugiej strony, spółdzielnia po-
przez swoją działalność zapewnia miesz-
kańcom poczucie bezpieczeństwa we wła-
snych domach, co bez wątpienia jest dla nich
najważniejsze.

Rozmawiała Magdalena Szczygielska

www.ksmprzylesie.com
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Ogromne znaczenie ma zaangażowanie 
organów spółdzielni – zarządu i rady nadzorczej,
ale też świadoma wiedza o firmie – o jej 
potrzebach, możliwościach i oczekiwaniach
współwłaścicieli, jakimi są wszyscy mieszkańcy



Jakie działania zarządu wpływają na po-
strzeganie zasobów spółdzielni jako atrak-
cyjnych osiedli, w których warto miesz-
kać?

– Staramy się prowadzić naszą politykę
w różnych obszarach, ale zawsze priorytetem
jest dobro mieszkańców. Celem samym w so-
bie jest oczywiście zapewnienie najlepszej ob-
sługi i jakości świadczonych usług. Miesz-
kańcy postrzegają Popowice jako zadbane
osiedle, na którym wykonuje się dużo różnych
robót.

Obecny zarząd w 2004 roku wyznaczył
sobie kilka kluczowych zadań do realizacji,
a mianowicie: zbilansowanie strat przejętych
po poprzedniku prawnym, odzyskanie ma-
jątku wspólnego po podziale poprzednika
prawnego, odzyskanie nieruchomości z przy-
chodnią lekarską od gminy, wykup gruntów
pod budynkami mieszkalnymi oraz – co jest
niezmienne po dzień dzisiejszy – prowadze-
nie racjonalnej polityki w zakresie finansów
spółdzielni. Mieszkańcy to dostrzegają i do-
ceniają.

Jak ukierunkowana polityka zarządza-
nia przynosi efekty w postaci zadowolenia
członków zarówno z solidności gospodaro-
wania mieniem, jak i poziomu życia?

– Nasza polityka ukierunkowana jest na
kilka sfer. Sfera finansowa związana jest z pro-
wadzeniem polityki finansowej w sposób
optymalno-racjonalny w zakresie eksploata-
cji i realizacji robót budowlanych. Jedno-
cześnie staramy się osiągać dodatkowe przy-
chody z innej działalności gospodarczej – na
przykład spore zyski osiągamy z wynajmu lo-
kali użytkowych. Tak pozyskane środki dzie-
limy później na walnym zgromadzeniu na
członków spółdzielni, pomniejszając im kosz-
ty eksploatacyjne oraz dofinansowując fun-
dusz remontowy. W sferze komunikacji z oto-
czeniem prowadzimy otwartą politykę infor-
macyjną, co się odbywa poprzez bieżące prze-
kazywanie informacji w internecie, kwartal-
niku „Nasze Popowice” oraz szybką wymia-
nę informacji dzięki wdrożonemu systemo-
wi indywidualnego logowania się do sytemu
internetowego i możliwości kontrolowania
swojego konta. W sferze jakości wdrożyliśmy
system zarządzania jakością według normy
ISO 9001 w zakresie zarządzania nierucho-
mościami.

Jak ocenia pan aktualny stan technicz-
ny spółdzielczych zasobów i jak przedstawia
się zapotrzebowanie inwestycyjne zarzą-
dzanych przez państwo budynków?

– Działania zarządu od początku po-
wstania SMLW „Popowice”, tzn. od 2001
roku, zmierzały wielokierunkowo do poprawy
zamieszkiwania w zasobach spółdzielczych.
W naszych budynkach mieszkalnych, a jest
ich 52, co roku dokonywane są gruntowa-
ne roboty budowlane mające na celu pod-
noszenie ich wartości i atrakcyjności. Przez
te kilka lat dokonaliśmy między innymi: wy-
miany wszystkich bram wejściowych do
budynków, wymieniliśmy wszystkie okna na
klatkach schodowych i w piwnicach, wy-
mieniliśmy wszystkie piony i poziomy wody,
metodą wdmuchiwania ekofibru zostały
docieplone wszystkie stropodachy, wymie-
niliśmy wszystkie wewnętrzne linie zasilające
na klatkach schodowych, wymieniliśmy
oświetlenie na klatkach schodowych z tra-
dycyjnego oświetlenia na oświetlenie ru-
chowe, prawie w 100 proc. zmodernizowa-
liśmy wszystkie dźwigi osobowe w zakresie
układu sterowego w maszynowniach oraz
kabiny windowej. Rozpoczęliśmy również
proces remontu ścian szczytowych wszyst-
kich budynków poprzez kotwienie ze-
wnętrznych ścian fakturowych ze ścianami
konstrukcyjnymi za pomocą kotew wkleja-
nych chemicznie. Modernizujemy całą ze-
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wnętrzną infrastrukturę, w tym
parkingi, place zabaw, chodniki
itp.

Czy to dużo? Oczywiście
można byłoby znaleźć wiele ob-
szarów, w których potrzeby reali-
zacyjne są ogromne, ale wymaga
to sporych nakładów finanso-
wych. Roboty, które są w danym
czasie realizowane, zawsze są
zgodnie z potrzebami technicz-
nymi, ale również w powiązaniu
z finansami określonych nieru-
chomości.

Na ile budżet spółdzielni po-
zwala na realizację inwestycji na
zarządzanych osiedlach? Z jakich
źródeł finansowania państwo ko-
rzystają?

– To tak, jak z budżetem do-
mowym – zawsze przydałby się
dodatkowy zastrzyk gotówki, aby
w sposób szybki realizować wie-
le planów i przedsięwzięć. Trzeba
jednak przyznać, że radzimy so-
bie. W każdym roku bilansowym
tworzymy plan rzeczowo-finan-
sowy i realizujemy zadania w za-
leżności od rodzaju robót – dłu-
gofalowo bądź w sposób jedno-
razowy. Oczywiście ważną spra-
wą jest tutaj utrzymywanie reżimu
finansowego w każdym calu. Jak
na razie większość robót realizu-
jemy z własnych środków – z fun-
duszu remontowego i funduszu
mienia wspólnego. Dotychczas
tylko raz zaciągnęliśmy kredyt

na docieplenia na jednym osie-
dlu i zrealizowaliśmy go

pod względem finan-
sowym i technicz-
nym. Wszystkie na-
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sze zasoby mieszkaniowe mają swoje
budżety, czyli określone przychody
i koszty – są więc samobilansujące się.

Jak przedstawia się oferta kultu-
ralno-oświatowa SMLW „Popowice”?
Czy mieszkańcy chętnie włączają się
w proponowane przez państwa inicja-
tywy?

– To dobre pytanie, zwłaszcza
w kontekście zarządzania nierucho-
mościami prowadzonym przez spół-
dzielnię mieszkaniową. Dlaczego? Otóż
to właśnie w spółdzielniach mieszka-
niowych, oprócz dbania o zasoby
mieszkaniowe, prowadzone są inicja-
tywy dbające również o rozwój kultu-
ralno-oświatowo-sportowy mieszkań-
ców. A jak przedstawiają się nasze po-
mysły? Oto kilka z nich: wydajemy
osiedlową gazetkę pod nazwą „Nasze
Popowice”, w której piszemy o aktual-
nych sprawach, a przy nakładzie 5600
sztuk nie mamy wątpliwości, że docie-
ra ona do wszystkich mieszkańców; or-
ganizujemy imprezy mikołajowe dla
dzieci członków spółdzielni, spotkania
ze znanymi ludźmi kultury oraz recita-
le muzyki pod nazwą „Wszechnica po-
powicka”. Ponadto przy spółdzielni
działa Klub Seniora z kabaretem „Mi-
moza”, a na naszych kortach teniso-
wych działa Popowicki Klub Teniso-
wy. Wreszcie, też przy spółdzielni,
działa klub wędkarski pod nazwą
„Certa”. Dużym przedsięwzięciem
jest coroczna organizacja festynu
osiedlowego pod nazwą „Popowicki
festyn”, który ma za zadanie jednoczyć
i integrować społeczeństwo poprzez
wspólne zabawy. Każda impreza przy-
nosi nam wile satysfakcji i gromadzi
ogromną rzeszę mieszkańców bez
względu na to gdzie się ona odbywa
– czy to na sali konferencyjnej czy
w plenerze.

Na czym skupią się działania za-
rządu w najbliższym czasie?

– Najbliższy czas jest dla samej
spółdzielczości pewną niewiadomą, bo
przecież nie wiemy jak nasi parlamen-
tarzyści będą ukierunkowywać i prawo
spółdzielcze, i samą ustawę o spół-
dzielniach mieszkaniowych. Jedno jest
pewne – będziemy robić swoje z takim
samym zaangażowaniem.

Nasze plany na najbliższy czas to
przystosowanie naszego systemu fi-
nansowo-księgowego pod rozliczanie
wspólnot mieszkaniowych oraz dalsze
plany związane z robotami zabezpie-
czającymi wielką płytę przed degrada-
cją.

Rozmawiała Dorota Babkiewicz

www.smpopowice.pl
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Dla niektórych spółdzielnie mieszka-
niowe stanowią wymysł poprzedniego ustro-
ju. Jak odnosi się pan do postulatów w spra-
wie ich likwidacji?

– Jakiś czas temu w telewizji, z ust nie-
żyjącego już senatora, padło pytanie: kiedy zli-
kwidujemy spółdzielczość mieszkaniową,
ten relikt komunizmu. A przecież spółdziel-
czość – nie tylko mieszkaniowa, ale także ban-
kowa i rolnicza – przyszła do nas z Zacho-
du, m.in. z Anglii i Francji. To są wzorce, z któ-
rych czerpaliśmy. Mógłbym zrozumieć, gdy-
by młody, dwudziestoparoletni człowiek wy-
powiadał się w takim tonie, ale nie utytuło-
wany senator, znający historię ruchu spół-
dzielczego.

Według mnie nie ma żadnych przeciw-
wskazań co do dalszego funkcjonowania
spółdzielni mieszkaniowych. Istnieje bowiem
szereg rzeczy, z którymi wspólnota mieszka-
niowa nie jest w stanie sobie poradzić.

Które ze zrealizowanych inwestycji sta-
nowią źródło największej satysfakcji dla
pana, jako prezesa?

– Zainstalowaliśmy kolektory słoneczne
na wszystkich naszych budynkach. To było
dość duże przedsięwzięcie i aktualnie, jako
spółdzielnia mieszkaniowa, mamy najwięcej
kolektorów słonecznych w Polsce. Jest ich
łącznie około 700. A teraz zamierzamy wejść
w inny obszar energii odnawialnej, a miano-
wicie chcemy wykorzystać pompy ciepła za-
równo do ogrzewania wody, jak i ogrzewania
centralnego. Chcę zastosować to rozwiąza-
nie w planowanej inwestycji, tj. domach jed-
norodzinnych realizowanych na zasadzie
budynków szeregowych. Niedawno zaś wy-
mieniliśmy oświetlenie na jednej klatce scho-
dowej. Zainstalowaliśmy specjalne lampy
LED na czujniki ruchu. Chcemy teraz zo-

baczyć jak będzie przedstawiał się rachunek
ekonomiczny takiego rozwiązania w porów-
naniu do stanu sprzed modernizacji.

Nie bez znaczenia dla efektywności na-
szych działań w zakresie realizacji instalacji
solarnej jest bardzo dobra współpraca
z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
który nie tylko udziela nam finansowego
wsparcia w postaci pożyczek, ale także fa-
chowego doradztwa.

Czy mieszkańcy popierają te inicjatywy?
– Część mieszkańców doskonale orien-

tuje się w tych sprawach i to są zdecydowa-
ni zwolennicy wprowadzanych innowacyjnych
rozwiązań, ale nie brakuje też przeciwników.
Jednak po przeprowadzeniu szczegółowych
kalkulacji wiemy, że tego typu inwestycje przy-
noszą znaczące korzyści finansowe. Wiado-
mo, że to kosztowne projekty, ale w eksplo-
atacji znacznie bardziej opłacalne niż trady-
cyjne rozwiązania.

Co, pana zdaniem, wpływa na efektyw-
ność zarządzania?

– Istotną rolę w tym zakresie przypisuję
różnego typu szkoleniom, podczas których

można podzielić się doświadczeniami, wy-
mienić poglądy. Aktualnie mamy naprawdę
bogate możliwości wykorzystania świato-
wej techniki. Postęp technologiczny, z którym
mamy do czynienia, nie może omijać spół-
dzielczości. Błędne jest na przykład myślenie,
że stare budynki trzeba rozbierać. Może i one
nie są doskonałe pod względem architekto-
nicznym, ale dla ludzi, którzy szukają miesz-
kań „na mniejszą kieszeń”, sprawdzają się do-
skonale. Trzeba tylko te budynki udoskona-
lić. I to się naprawdę udaje. Dziś coraz wię-
cej budynków to budynki ocieplone, odno-
wione, estetycznie wyglądające.

Panie prezesie, proszę teraz trochę po-
wiedzieć o zarządzanej przez pana Spół-

dzielni Mieszkaniowej „Mechanik”. Jak
przedstawiają się spółdzielcze zasoby?

– Lokali użytkowych, mieszkalnych i ga-
raży mamy łącznie około 1300. Samych
mieszkań jest 800, zaś budynków, które wy-
budowaliśmy, jest 30. Przy czym budynkami
jednorodzinnymi, które wybudowaliśmy, nie
zarządzamy. Aktualnie mamy przewidzianą
realizację kolejnych 11 tego typu budynków
z terminem ukończenia zaplanowanym na
przyszły rok. Ponadto kupiliśmy działkę z bu-
dynkiem, w którym będzie mogło zamieszkać
20 rodzin, ale wymaga on modernizacji.

Czy na realizację tych inwestycji mają
państwo zaplanowany jakiś dodatkowy bu-
dżet?

– Przygotowanie inwestycji opiera się wy-
łącznie na środkach własnych, ale w mo-
mencie rozpoczęcia budowy, kiedy można
przewidzieć termin zakończenia prac, za-
wieramy umowy z potencjalnymi nabywca-
mi, dzięki czemu inwestycja sukcesywnie się
finansuje.

Osobiście nie wyobrażam sobie takiej sy-
tuacji, w której zostaje wybudowany budynek,
a w nim ani jedno mieszkanie nie jest sprze-

dane. Tego żaden budżet nie wytrzyma. A mó-
wię o tym, by pokazać, że planować też trze-
ba z umiarem, a każdą złotówkę na koncie na-
leży szanować. Chcąc uniknąć tego typu sy-
tuacji, realizujemy niewielkie zadania inwe-
stycyjne. Nie staramy się budować z rozma-
chem, ponad normę. W 2012 roku musieli-
śmy zasiedlić 60 nowych mieszkań, teraz przy-
jęliśmy, że w nowej inwestycji będzie ich tyl-
ko 20. A przy tym zależy nam, by pozostać
konkurencyjnym graczem na rynku, tak w za-
kresie ceny, jak i jakości wykonania.

Rozmawiał Mariusz Gryżewski

www.smmechanik.pl
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Zespół Zarządców Nieruchomości to naj-
większy podmiot na polskim rynku zarzą-
dzania nieruchomościami. Proszę przybliżyć
pokrótce zakres działalności firmy.

– Zespół Zarządców Nieruchomości
działa na polskim rynku już od 10 lat i posiada
21 oddziałów zlokalizowanych w dużych
miastach, głównie wojewódzkich, a także sieć
biur w ponad 120 miastach. Głównym pro-
filem działalności spółki jest zarządzanie
nieruchomościami, ale wychodząc naprzeciw
oczekiwaniom naszych klientów, od 2013 roku
uruchomiliśmy obsługę techniczną w trzech
miastach Polski: Warszawie, Wrocławiu i Po-
znaniu. Aktualnie, dążąc do kompleksowej ob-
sługi nieruchomości, planujemy powiększe-
nie portfela usług dla naszych obecnych i przy-
szłych klientów.

Od grudnia 2012 roku są państwo czę-
ścią międzynarodowej Grupy City Service.
Jak proces przyłączenia wpłynął na dzia-
łalność firmy i jakie korzyści wynikają
dla państwa z przynależności do Grupy City
Service?

– Proces włączenia ZZN do Grupy City
Service przebiegł pomyślnie zarówno dla
klientów, jak i pracowników. Zgodnie z za-
powiedziami przedstawicieli właściciela,
klienci spółki nie odczuli żadnej negatywnej

zmiany w jakości świadczonych dotychczas
usług. Natomiast przed spółką otworzyły się
nowe możliwość, tj. dostęp do „know-how”,
czyli wymiany wiedzy i doświadczeń z ko-
leżankami i kolegami z Grupy City Service,
która od zeszłego roku działa nie tylko w 5 kra-
jach Europy Środkowo-Wschodniej, tj. Li-
twa, Łotwa, Polska, Ukraina i Rosja, ale
i w Europie Zachodniej, a dokładniej w Hisz-
panii.

Państwa działalność obejmuje nieru-
chomości ulokowane w całej Polsce. Na ja-
kich założeniach opiera się polityka jakości
w sferze zarządzania, której wysoki poziom
potwierdza liczba państwa klientów?

– Nasi pracownicy są zorientowani na
klienta, który oczekuje od zarządcy kom-
pleksowej, fachowej i szybkiej obsługi. Prze-
prowadzone w pierwszym kwartale 2014
roku badania satysfakcji wśród naszych
klientów dowodzą, że codzienna praca dla do-
bra zarządzanych nieruchomości, oparta na
zaufaniu i współpracy z mieszkańcami, prze-
kłada się na pozytywne opinie klientów o ja-
kości świadczonych przez nas usług.

Doceniana przez klientów obsługa to za-
sługa odpowiednio przygotowanych pra-
cowników. Czym się państwo kierują w do-
borze kadr?

–W ZZN wierzymy, że o sukcesie firmy
decydują przede wszystkim ludzie, dlatego klu-
czowe jest dla nas pozyskiwanie kandydatów,
którzy w równym stopniu posiadają odpo-
wiednie doświadczenie zawodowe, jak i pre-
zentują postawę zgodną z naszą kulturą or-
ganizacyjną. W procesie rekrutacji wnikliwie
analizujemy predyspozycje potencjalnych
kandydatów, zarówno pod kątem wykształ-
cenia, doświadczenia, umiejętności i kwalifi-
kacji, jak również ze względu na zasady, któ-
rymi kandydat kieruje się w codziennej pra-
cy. Efektem jest współpraca z kompetentny-
mi i doświadczonymi profesjonalistami, dla
których kluczową kwestią jest wzorowa ob-
sługa klienta. Cenimy również chęć do nauki
i elastyczność, dlatego nasza kadra to ludzie
entuzjastycznie nastawieni do zdobywania no-
wych doświadczeń i poszukujący w pracy pa-
sji. Większość naszej kadry to osoby z dużym
potencjałem, które sukcesywnie rozwijają
swoją karierę zawodową na wyższych po-
ziomach naszej spółki.

Jakie wyzwania czekają Zespół Za-
rządców Nieruchomości w najbliższym cza-
sie?

– Największym wyzwaniem, jakie czeka
Zespół Zarządców Nieruchomości, jest utrzy-
manie pozycji lidera na rynku. Dlatego też za-
mierzamy uważnie wsłuchiwać się w potrze-
by klientów, jak to miało miejsce dotychczas,
i przełożyć zdobytą wiedzę na kompleksowość
świadczonych usług. Dzięki systematyczne-
mu doskonaleniu obsługi nieruchomości
możemy gwarantować klientom satysfakcję
z powierzonych nam zadań. Chcemy nie tyl-
ko wyróżniać się na rynku, ale także wska-
zywać wzorowe kierunki działania innym za-
rządcom nieruchomości. Wielkość Grupy
City Service oraz ZZN w Polsce pozwala na
podjęcie nowych wyzwań biznesowych, któ-
re przełożą się bezpośrednio na wartość do-
daną i większą świadomość naszych klientów,
co może zaoferować im duży, stabilny za-
rządca nieruchomości z międzynarodowym
kapitałem.

Rozmawiała Dorota Babkiewicz

www.zzn.pl

Rozmowa z Anną 
Górecką-Kolasa, 
prezesem zarządu 
Zespołu Zarządców
Nieruchomości Sp. z o.o.
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Co pana zdaniem jest dziś największą siłą
spółdzielczości?

– Myślę, że największą siłą spółdzielczości
jest rzetelność i realna taniość w eksploata-
cji zasobów, a także przychylność miesz-
kańców, którzy poza naszą standardową
działalnością, czyli zaspakajaniem potrzeb
mieszkaniowych, naprawdę doceniają skła-
daną im ofertę w zakresie działalności kul-
turalnej oraz oświatowej. U nas te działania
są bardzo szeroko rozbudowane. Mamy
swój ośrodek, z którego oferty chętnie ko-
rzystają wszyscy mieszkańcy. W ubiegłym roku
odwiedziło go 24 tys. osób, a trzeba podkre-
ślić, że w naszych zasobach mieszka 9 tys.
osób, więc można powiedzieć, że statystycz-
nie każdy przyszedł dwa i pół razy, choć oczy-
wiście odwiedzają nas też inni mieszkańcy, nie
tylko z naszych zasobów.

Oferta spółdzielni jest bardzo bogata.
Mamy teatry, czynne także w poniedziałki,
choć z reguły w tym dniu większość polskich
teatrów jest zamknięta. W ubiegłym roku uru-
chomiliśmy akademię dla dorosłych, czyli aka-
demię trzeciego wieku, która ma 400 uczest-

ników. Mieszkańcy wyrażają uznanie wobec
takich pomysłów i odbierają je z sympatią.
Dzięki temu rośnie pozycja spółdzielni i do-
bra opinia o niej. Trzeba też powiedzieć, że
dla zasobów spółdzielczych uczyniliśmy już
wszystko, co było niezbędne. Została nam
jeszcze wymiana jedynie sześciu dźwigów,
a łącznie mieliśmy do wymiany 146, więc była
to oczywiście potężna, wielomilionowa in-
westycja. Mieszkańcy wiedzą, że spółdzielnia
dba o to, by żyło im się coraz wygodniej i przy-
jemniej i w związku z tym chętnie u nas miesz-
kają. Są wręcz zachwyceni tym, że jest czy-
sto i kolorowo. I nawet jak płacą, to wiedzą,
za co płacą.

Z czym związane są główne problemy
w zarządzaniu nieruchomościami, a co stanowi
dla pana najwięcej powodów do satysfakcji?

– Główne problemy wynikają z uwarun-
kowań zewnętrznych i tendencji władzy do li-
kwidacji spółdzielni mieszkaniowych. Na-
wiązuję tu do nowelizacji ustawy, która jest
przedmiotem obrad specjalnej komisji po-
wołanej w sejmie, zgodnie z którą zmierza się
ku temu, żeby zlikwidować spółdzielnie i żeby

w tych budynkach, w których jest od 300 do
500 mieszkań, powstały wspólnoty. Osobiście
czarno to widzę – ci ludzie nie będą umieli
dojść do porozumienia, zbierać się w liczbie
400 osób i podejmować jakichkolwiek decy-
zji, które byłyby zgodne z interesem wszyst-
kich lub przynajmniej większości. Potrzeba na-
prawdę potężnej pracy, żeby poprowadzić taką
wspólnotę. Może niestety skończyć się tym,
że nie będzie rozwoju, nie będzie poprawy wa-
runków mieszkaniowych, a jedynie stagnacja
albo nawet degradacja. W moim przekona-
niu prezes spółdzielni powinien być naj-
pierw socjologiem, a dopiero potem ekono-
mistą. Musi umieć zwrócić się do ludzi,
przekonać ich do proponowanych inwestycji
czy zamierzeń, a następnie policzyć i prze-
analizować, na jaki czas rozplanować po-
szczególne zadania, by były wykonalne i przy-
niosły pozytywne skutki. W naszej spół-
dzielni organizujemy np. spotkania konsul-
tacyjne z mieszkańcami – najpierw odbywa-
ją się konsultacje, a potem przedstawiamy
konkretne decyzje radzie nadzorczej lub wal-
nemu zgromadzeniu. Ostatnio dyskutowali-
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śmy m.in. o wybudowaniu własnych odna-
wialnych źródeł ciepła. Generalnie wszystko
mamy już zrobione, ponieważ przeprowa-
dzono termomodernizację, wymieniono dźwi-
gi i okna, przebudowano wejścia do klatek. Co
ważne, wejścia do klatek są podgrzewane, po-
nieważ umieściliśmy w nich instalacje prze-
ciwoblodzeniowe. W tej chwili robimy drogi,
parkingi.

Dla mnie największym powodem do sa-
tysfakcji jest aprobata mieszkańców. Spół-
dzielnia mieszkaniowa to taki podmiot go-
spodarczy, którego wyników nie da się zmie-
rzyć stopą zysków. Jedynym miernikiem suk-
cesu jest współczynnik zadowolenia miesz-
kańców. A ten jest u nas bardzo wysoki. Lu-
dzie aprobują nasze dokonania i doceniają wy-
siłki. Oczywiście nie absolutnie wszyscy, bo
zawsze znajdą się pojedyncze jednostki o od-
miennych poglądach. Rozumiemy to, ale ta
grupa nie stanowi o kierunku działania spół-
dzielni.

Z myślą o mieszkańcach stworzyli pań-
stwo „Spółdzielczą Akademię w Jagielle”.
Jak przedstawia się jej oferta i do kogo jest
ona skierowana?

– Jej oferta jest skierowana do wszystkich
dorosłych. Mówimy często żartobliwie, że
w naszej spółdzielni mieszkają wyłącznie lu-
dzie młodzi i dorośli. Akademia oferuje np.
naukę języka angielskiego. Obecnie uczy się
około 200 osób i są to zarówno młodzi, jak
i starsi, a nawet bardziej starsi ludzie. Pro-
wadzone są też zajęcia z astronomii. Ja, z ko-
lei, prowadziłem wykłady z zakresu działania
spółdzielni mieszkaniowych i charaktery-
stycznych cech dla gospodarki spółdziel-
czej. Poza tym mamy siłownię, oferujemy też
zajęcia fitness oraz poświecone robótkom
ręcznym. Współpracujemy również z firmą,
od której można wypożyczyć rowery, dzięki
czemu organizujemy przejażdżki rowerowe
po Łodzi, nie tylko w celach rekreacyjnych,
lecz także żeby lepiej poznać miasto. Oprócz
tego funkcjonuje u nas koło teatralne. Współ-
pracujemy z przedszkolami, ze szkołami,
udostępniamy za darmo salę mieszczącą 250
osób w hali widowiskowo-sportowej. W ra-
mach zajęć można też zapisać się na tańce.
Oferta Akademii jest więc niezwykle bogata
i cieszy nas to, że mieszkańcy tak chętnie ko-
rzystają z proponowanych im zajęć.

W Łodzi powstał Ruch Obrony Człon-
ków Spółdzielni Mieszkaniowych. Proszę
przybliżyć cel jego utworzenia, główne
założenia działalności oraz rolę, jaką pan
jako prezes spółdzielni mieszkaniowej
w nim pełni?

– Ruch ten powstał jako sprzeciw wobec
nowelizacji ustawy zmierzającej do zlikwi-
dowania spółdzielni mieszkaniowych.
W naszej spółdzielni, gdzie ludziom – mogę
to powiedzieć z całą odpowiedzialnością
– żyje się dobrze, wygodnie i nie za drogo, nie
ma zgody na pomysł likwidacji spółdzielni.
Najlepszym przykładem na to, że mieszkańcy

chcą pozostać w spółdzielni, a nie
tworzyć wspólnoty, jest fakt, że na
5,5 tys. mieszań wyodrębniło się tyl-
ko 700, czyli zaledwie 12–13 proc.,
podczas gdy w innych spółdziel-
niach wyodrębniło się – czyli ubyło
z majątku spółdzielni – od 40 do 60
proc. mieszkań.

Nasi członkowie chcą w tej struk-
turze trwać, dlatego że mieszka im się wy-
godnie i mają zaufanie do zarządu spół-
dzielni. Co więcej, mają również wpływ na to,
w jakim kierunku spółdzielnia działa. Ruch,
który powstał, nie został zorganizowany
przeze mnie czy przez radę nadzorczą, tyl-
ko oddolnie, inicjatywa wypłynęła od człon-
ków spółdzielni. Ruch Obrony Członków
Spółdzielni Mieszkaniowych zmierza ku
temu, żeby czynić działania destrukcyjne wo-
bec pomysłu zawartego w nowelizacji do
ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Li-
kwidacja spółdzielni nastąpiłaby poprzez
atomizację i podział majątku, zlikwidowanie
mienia i w konsekwencji samego podmiotu
gospodarującego. Ruch ten stowarzysza już
przedstawicieli 37 spółdzielni z całej Polski.
Mamy informację, że w innych rejonach po-
wstaje coś podobnego i naprawdę bardzo nas
to cieszy.

Ruch zorganizował ogólnokrajową kon-
ferencję 16 stycznia bieżącego roku, na któ-
rą przyjechało około 300 osób z całej Polski,
w tym także posłowie na sejm. Miała ona cha-
rakter informacyjno-dyskusyjny. Ruch otrzy-
mał list od prezesa Najwyższej Izby Kontro-
li, w którym to prezes zadeklarował, że będzie
dbał o to, żeby prawo było przestrzegane
i żeby ta formuła gospodarowania była
utrzymana. Założenia Ruchu właśnie w tym
kierunku zmierzają – utrzymać taką formu-
łę, jaka jest, ze wszystkimi uprawnieniami

członków spółdzielni do wpływania na decyzje
i na działalność spółdzielni mieszkaniowych.

Ja w działania Ruchu nie ingeruję, nie ko-
ordynuję, ani też tym bardziej nie recenzuję,
ani nie cenzuruję tego, co robi. Nie ma po-
wodów, żeby to czynić, ponieważ jedność mię-
dzy nami jest absolutna. Istnieje obustronne
zaufanie, moje do Ruchu i Ruchu do mnie.
Jestem prezesem spółdzielni i moja rola na
konferencji ograniczyła się do tego, że udo-
stępniłem salę i poszedłem na otwarcie jako
gospodarz terenu, na którym odbyło się
spotkanie, przedstawiłem koordynatora, pana
Konrada Kozłowskiego, oraz organizatorów
i przywitałem zebranych.

Pomysł utworzenia Ruchu Obrony
Członków Spółdzielni Mieszkaniowych po-
jawił się akurat w naszej spółdzielni im.
Władysława Jagiełły w Łodzi, ponieważ tu
członkowie z aprobatą odnoszą się do wszel-
kich jej działań. Spółdzielnia istnieje 18 lat
i od samego początku wszystko, co się tu dzie-
je, dzieje się z woli i za aprobatą członków. Nie
może zatem dziwić, że po latach ta wzajem-
na lojalność procentuje. Jednakże Ruch jest
inicjatywą oddolną, działają w nim jedynie
mieszkańcy. Członkowie Ruchu działają w in-
teresie całej spółdzielni.

Rozmawiała Milena Płoszaj

www.smjagiello.pl
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Zespół Teatralny pod kierunkiem
Marii Mazurkiewicz „Dzieci Jagiełły”



Spółdzielnia Mieszkaniowa „Koper-
nik” w Toruniu wywodzi swój rodo-
wód z powstałego w 1902 roku
„Stowarzyszenia urzędników dla

budowy domów i mieszkań – zarejestrowa-
na Spółdzielnia z ograniczoną odpowie-
dzialnością w Toruniu”. Pierwsze Walne
Zgromadzenie Stowarzyszenia odbyło się
4 października 1902 roku w Dworze Artusa,
a wzięło w nim udział 65 członków-założy-
cieli. W latach 1905–1906 Stowarzyszenie
przekazało pierwszych 7 budynków z 68
mieszkaniami. Kolejne 2 budynki powstały
w 1924 roku w pobliskiej Chełmży. Reakty-
wowanie działalności Stowarzyszenia na-
stąpiło w 1945 roku – pod nazwą: Spół-
dzielnia Mieszkaniowa w Toruniu.

Nowy, dynamiczny etap działalności
Spółdzielni rozpoczął się w 1957 roku, z chwi-
lą przystąpienia do realizacji budownictwa
mieszkaniowego. Na początku lat 60. Spół-
dzielnia rozpoczęła ekspansję inwestycyjną
w różnych częściach Torunia. W tym też cza-
sie przejęła 7 budynków mieszkalnych od Dy-
rekcji Budowy Osiedli Robotniczych oraz
Spółdzielni Mieszkaniowej Pomorskich Za-
kładów Wytwórczych Aparatury Niskiego
Napięcia (obecnie Apator SA).

W związku z przypadającą w 1973 rok
pięćsetną rocznicą urodzin Mikołaja Koper-
nika Zebranie Przedstawicieli Członków w roku
1972 podjęło uchwałę dotyczącą zmiany na-

zwy Spółdzielni na SM „Kopernik”.
W tym też okresie zrealizowano naj-
większą część zasobów mieszkaniowych,
zlokalizowanych na osiedlach: Gagarina,
Bema, Chrobrego i Świętopełka.

W roku 1978 Spółdzielnia przejęła
zasoby mieszkaniowe Toruńskiej Spół-
dzielni Budowlano-Mieszkaniowej oraz
Toruńskiej Spółdzielni Budowlano-
Mieszkaniowej Nowe Osiedle. W latach
1979–1981 budowała również domy jedno-
rodzinne na osiedlu Wrzosy. W latach 70., jako
jedna z pierwszych w Toruniu, wróciła do tra-
dycyjnej technologii budownictwa.

Aktualnie SM „Kopernik” zarządza 174
spółdzielczymi budynkami mieszkalnymi,
w których jest 8049 mieszkań o łącznej po-
wierzchni ponad 379 tys. mkw. Mieszka
w nich blisko 16 tys. osób, co stanowi 8 proc.
populacji miasta. Spółdzielnia wynajmuje lo-
kale użytkowe o powierzchni ponad 18 tys.
mkw. Jej zasoby zlokalizowane są w prawo-
brzeżnej części Torunia; w większości tworzą
zwarte osiedla: Rybaki, Bema, Koniuchy,
Kozacka, Popiela, Gagarina, Świętopełka, Ko-
ściuszki, Chrobrego. Wiele budynków funk-
cjonuje jednak pojedynczo lub w niewielkich
zespołach. Od roku 2003 Spółdzielnia świad-
czy usługi zarządzania nieruchomościami dla
wspólnot mieszkaniowych.

Spółdzielnia prowadzi także działalność
społeczno-oświatowo-kulturalną. Jako je-

dyna spółdzielnia w Toruniu ma wielofunk-
cyjny kompleks sportowy, obejmujący boiska
do piłki nożnej i koszykówki, korty tenisowe
oraz zaplecze. Dzięki przychylności władz
miasta Torunia w roku 2010 wybudowano
w nim dodatkowo zespół boisk sportowych
w ramach programu rządowego „Orlik”.
W Spółdzielni działają 3 Kluby Seniora, z któ-
rych każdy dysponuje osobnym lokalem,
Koło Wędkarskie i Klub Rowerowy.

Rezultaty uzyskiwane dotychczas przez
Spółdzielnię, szczególnie w kategoriach eko-
nomicznych i technicznego utrzymania zaso-
bów mieszkaniowych i użytkowych, dowodzą,
że wciąż najważniejszy jest cel, jaki postawiło
sobie stowarzyszenie w roku 1902, tj. zapew-
nić swoim członkom zdrowe i tanie mieszka-
nia. Osiągane efekty to wynik harmonijnej
współpracy z mieszkańcami i członkami spół-
dzielni, którzy są jej największym kapitałem.

www.smkopernik.pl
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Mieszkańcy 
to największy kapitał
Atmosfera twórczej
współpracy pomiędzy
członkami Spółdzielni
Mieszkaniowej 
„Kopernik” oraz radą
nadzorczą i zarządem,
prowadzona w myśl 
zasady, że zgoda buduje
a niezgoda rujnuje, 
pozwala z optymizmem
planować przyszłość, 
na przekór wszystkim
antagonistom spółdzielni
mieszkaniowych 
w Polsce
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Jakie momenty w przeszło 110-letniej hi-
storii Spółdzielni Mieszkaniowej „Kopernik”
miały przełomowe znaczenie dla jej rozwo-
ju i dzisiejszej pozycji?

– Ważnym okresem w historii Spółdziel-
ni był czas intensywnej działalności inwesty-
cyjnej w latach 1957–1993, dzięki której zasoby
osiągnęły poziom około 8000 lokali. Gdy
w roku 1992 zamknięto linie kredytowe na
spółdzielcze budownictwo mieszkaniowe
w Polsce, dramatycznie spadła ilość odda-
wanych mieszkań, także w Spółdzielni Miesz-
kaniowej „Kopernik”. Na kilka lat zaniecha-
no nowych inwestycji. Działalność eksplo-
atacyjna stała się wówczas podstawowym za-
kresem działalności bieżącej. W roku 1993 roz-
poczęto proces zmiany struktury organiza-
cyjnej, którego efektem było znaczne zmniej-
szenie kosztów eksploatacji zasobów. W roku
1996 wznowiono działalność inwestycyjną,
a w 1999 roku powstał fundusz na przyszłe in-
westycje termomodernizacyjne, dzięki które-
mu możliwe było zakończenie procesu ter-
momodernizacji budynków mieszkalnych
w okresie 8 lat. W roku 2003 rozpoczęto wie-
loletni program likwidacji term gazowych i bu-
dowy instalacji ciepłej wody użytkowej, którym
dotychczas objęto 35 budynków, w których
znajduje się 1340 mieszkań. Rada Miasta To-
runia doceniła zasługi SM Kopernik i w roku
2009 podjęła uchwałę o nadaniu spółdzielni
Medalu za Zasługi dla Miasta Torunia.

Jak ukierunkowana polityka zarządza-
nia spółdzielnią jest pana zdaniem najefek-
tywniejsza? Dzięki czemu udaje się zyskać
zaufanie zarówno zarządu, jak i członków
spółdzielni?

– Doświadczenia zdobywane w okresie
realizacji prac termomodernizacyjnych
oraz likwidacji term gazowych utwierdziły
nas w przekonaniu, że każda, nawet naj-
trudniejsza, decyzja podejmowana przy
udziale członków i mieszkańców spół-
dzielni pozwala realizować zamierzone
cele. Zarząd spółdzielni dba o to, aby każ-
da planowana inwestycja, przebudowa lub
większy remont były uzgodnione z miesz-
kańcami. Właściwe rozpoznanie potrzeb
mieszkańców pozwala na optymalne pla-
nowanie wydatków z funduszu remonto-
wego. Staramy się w świadomości miesz-
kańców utrwalać poczucie przyjaznych re-
lacji ze spółdzielnią poprzez bezpośredni
kontakt członków Zarządu i pracowników
spółdzielni.

Jakie inwestycje najbardziej cieszą miesz-
kańców spółdzielczych zasobów? Jak przed-
stawiają się plany w tym zakresie?

– Mieszkańcy często są emocjonalnie
związani ze swoim miejscem zamieszkania.
Przychylnie przyjmują więc projekty nowych
inwestycji realizowanych w ich bezpośrednim
sąsiedztwie. Mogą zmienić wówczas miesz-
kanie lub kupić garaż.

W ostatnich latach obserwujemy nara-
stające potrzeby w zakresie budowy nowych
miejsc parkingowych oraz rewitalizacji naj-
bliższego otoczenia. Coraz częściej miesz-
kańcy żądają także budowy ogrodzeń lub
ograniczania dostępu do parkingów spół-
dzielni. Staramy się te potrzeby spełniać, pa-
miętając przy tym, aby zawsze zapewnić
mieszkańcom udział w podejmowaniu decyzji
inwestycyjnych.

Działalność spółdzielni mieszkanio-
wych regularnie narażana jest na zawiro-
wania w związku z sejmowymi zmianami
ustawy o spółdzielczości. Jakie jest pana sta-
nowisko w tej sprawie?

– Ostatnie 20 lat to okres, w którym spół-
dzielczość mieszkaniowa dostosowywała się
do realiów gospodarki rynkowej i doskona-
le sobie w tych warunkach daje radę. Trzeba
jednak pamiętać, że efektem zaistniałych
zmian jest bardzo duże zróżnicowanie formy
działalności spółdzielni mieszkaniowych.
Spółdzielnie rozwijają różnorodną działalność
gospodarczą, jak na przykład telewizję ka-
blową, działalność inwestycyjną, wynajem lo-
kali użytkowych czy też usługi zarządzania
wspólnotami mieszkaniowymi. Zawsze jest to
działanie przynoszące korzyści członkom
spółdzielni. Za tą działalnością kryje się ol-
brzymi majątek, który, jak się wydaje, część
polityków traktuje niesłusznie jako majątek
państwowy, który należy sprywatyzować,
a przecież jest to majątek prywatny członków
spółdzielni. Dlatego niepokój budzą kolejne
projekty ustaw. Z zapisów w nich zawartych
wyziera totalny brak zaufania do członków
spółdzielni mieszkaniowych. Część projektów
ustaw zmierza do ubezwłasnowolnienia
członków spółdzielni, co pozostaje w sprzecz-
ności z ideą państwa demokratycznego i za-
sadami zawartymi w konstytucji. Projekty te
zagrażają fundamentom gospodarczym spół-
dzielni mieszkaniowych poprzez pomysły
ustawowego mechanizmu podziału majątku.

Etap, na którym znajduje się obecnie spół-
dzielczość mieszkaniowa, wymaga przepisów
elastycznych, które będą umożliwiać jej
członkom swobodę kształtowania formy
działalności ich macierzystej spółdzielni. Nie
można ze spółdzielni tworzyć ułomnej oso-
by prawnej, a także lekceważyć oczekiwań jej
członków. Przepisy dotyczące ich mienia
powinny być trwałe i gwarantować bezpie-
czeństwo.

Rozmawiała Dorota Babkiewicz

Wspólna realizacja
zamierzonych celów

Rozmowa z Markiem
Żółtowskim, 
prezesem Spółdzielni
Mieszkaniowej 
„Kopernik” w Toruniu



Jakie miejsce na rynku
nieruchomości mieszka-
niowych zajmuje segment
spółdzielczy i jak ocenia
pani jego efektywność oraz
rozwój w kontekście widma
likwidacji i niepewnej przy-
szłości?

– Świetnie zadane py-
tanie. Widmo likwidacji
spółdzielni, które niektó-
rzy politycy nieustannie
podsycają, powoduje stan niepewności. Na-
tomiast poczucie bezpieczeństwa prawnego
to najważniejsza rola dobrego prawa. Jedna
trzecia mieszkań w miastach to mieszkania
spółdzielcze, a więc nie można destabilizować
życia tak licznej grupie obywateli, co nieste-
ty ma miejsce z winy ustawodawcy, który zbyt
często, bo kilkadziesiąt razy, zmienia prawo
spółdzielcze, a Trybunał Konstytucyjny te
zmiany dyskwalifikuje jako sprzeczne z Kon-
stytucją RP.

W jaki sposób specyfika działalności
spółdzielczej wpływa na sposób i jakość za-
rządzania nieruchomościami z punktu wi-
dzenia zarządu, pracowników, a także miesz-
kańców?

– Specyfika spółdzielczości polega na jej
demokratycznych, zespołowych formach po-
dejmowania decyzji, co niekiedy opóźnia
proces decyzyjny. Z drugiej strony aktywizu-
je to duże zespoły ludzi i jest znakomitą szko-
łą przedsiębiorczości.

Jaki widzi pani ratunek dla budownic-
twa spółdzielczego w obecnej, utrzymującej
się od lat niekorzystnej sytuacji prawno-eko-
nomicznej?

– Właśnie spółdzielnie
są najlepszą formą zaspa-
kajania potrzeb mieszka-
niowych ludzi niezamoż-
nych. Spółdzielnie też przy-
czyniają się do wzrostu go-
spodarczego oraz są wręcz
remedium na sytuacje kry-
zysowe. W tych krajach,
gdzie działa ruch spółdziel-
czy na odpowiednią skalę,
kryzys ekonomiczny albo

się nie pojawia wcale, albo jest łatwiej zaże-
gnywany.

Ratunkiem może być podniesienie świa-
domości i kultury prawnej, jak również za-
pobieganie nieprawidłowościom, które psu-
ją opinię także spółdzielniom dobrze funk-
cjonującym.

Jakie argumenty przemawiają za tym, że
spółdzielczość mieszkaniowa nie jest jedy-
nie reliktem przeszłości, lecz ma potencjał
i może wnieść wartość do rozwoju rynku nie-
ruchomości i sytuacji mieszkaniowej Pola-
ków?

– Przemawiają za tym doświadczenia Sta-
nów Zjednoczonych oraz państw Unii Eu-
ropejskiej, która objęła spółdzielnie paraso-
lem ochronnym ze względu na wcześniej
wspomniane walory ruchu spółdzielczego.

Jakie rozwiązania prawne są kluczowe,
aby spółdzielnie mogły swobodnie się roz-
wijać? Jakie warunki prawne należy im
stworzyć z myślą o skuteczności funkcjo-
nowania?

– Potrzebne jest przede wszystkim prawo
stabilne, niezmuszające spółdzielni do an-
gażowania energii zwłaszcza w sprawy or-

ganizacyjne, np. związane ze zmianami sta-
tutu wymuszanymi przez zmiany ustawo-
dawcze. Stabilność taką zapewniłby kodeks
mieszkaniowy. Potrzebne są też nowoczesne
formy kontrolingu, zwanego lustracją, na-
stawione na profilaktykę i udzielanie spół-
dzielniom pomocy. Służyć temu powinno od-
rodzone zaplecze naukowo-badawcze, któ-
re zostało zlikwidowane w 1989 roku, a do
dziś nie stworzono nic innego.

Co niezależnie od formy własności
obiektu jest kluczem do sukcesu w zakresie
gospodarki zasobami?

– Kluczem do sukcesu w gospodarce nie-
ruchomościami są wysokie kompetencje za-
rządców nieruchomości, w czym pomocne są
studia podyplomowe oraz doskonalenie za-
wodowe, odpowiednie do stale zmieniającej
się i unowocześnianej się rzeczywistości.
Dobrze temu służy także międzynarodowa
współpraca i wymiana doświadczeń, wspie-
rana środkami Unii Europejskiej.

Jakie predyspozycje powinien mieć za-
rządca nieruchomości, aby dobrze wywią-
zywać się ze swoich zadań, z pożytkiem dla
zasobów i społeczności lokatorów?

– Powinien on przede wszystkim, oprócz
wspomnianych wysokich kwalifikacji zawo-
dowych, być uwrażliwiony na problemy
mieszkańców, umieć i chcieć je rozwiązywać
w drodze porozumienia, kompromisu i me-
diacji. Takie walory zapewniano dotąd przez
system licencji zawodowych. Deregulacja, ja-
kiej ostatnio dokonano, stanowi krok do
tyłu z punktu widzenia wspomnianych war-
tości.

Rozmawiała Magdalena Szczygielska
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Potrzeba 
stabilnego
prawa

Rozmowa z dr Krystyną Krzekotowską, wykładowcą 
na Uczelni Łazarskiego, kierownikiem studiów podyplomowych 
Zarządzanie nieruchomościami oraz Pośrednictwo w obrocie 
i wycenie nieruchomości, ekspertką prawa spółdzielczego
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Historia Kujawskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej przekroczyła 90 lat.
W ostatnim czasie została ona obsy-
pana nagrodami za dotychczasowe
wyniki i osiągnięcia. A z czego pan jest
najbardziej dumny?

– Nagrody to miła rzecz, ale nie
dla nich pracujemy. Najważniejszą
nagrodą jest uznanie tych, którym
służymy. Czasy są trudne, nerwo-
we, więc i o dobre słowo trudniej,
ale najlepszym jest stan ciszy, bo to
oznacza, że sprawy idą dobrze i nie
ma większych problemów. Mate-
rialne przejawy tego, co robimy, wi-
dać na każdym kroku i nie sposób
wszystkiego wymienić.

Prawie połowa zasobów Ino-
wrocławia i ościennych gmin
– Pakości, Kruszwicy, Gniewkowa
i Janikowa – należy do naszej
spółdzielni. Tam również zachodzą
bardzo szybkie zmiany. Docenia-
ją to nie tylko mieszkańcy spół-
dzielni, ale również władze samo-
rządowe, które są dla nas znako-
mitym partnerem. Szczególnie do-
brze ta współpraca funkcjonuje
w Inowrocławiu. Zdanie włodarzy
wszystkich samorządów jest dla
nas ważne i w przypadku uznania
jest znakomitą nagrodą. Dla Za-
rządu nagrodą jest również bardzo
dobra ocena ze strony Rady Nad-
zorczej, z którą współpracę cenimy sobie bar-
dzo wysoko. Chciałbym za to wszystkim ser-
decznie podziękować.

Jakie predyspozycje pozwalają właściwie
kierować rozwojem spółdzielni, a jedno-
cześnie zjednywać sobie jej członków i zdo-
bywać ich zaufanie?

– Oprócz wielu umiejętności i doświad-
czenia niebagatelną rolę odgrywa otwar-
tość, zarówno w formie bezpośredniego
kontaktu, jak i szybkiego reagowania na po-
trzeby. Bardziej wyrafinowaną formą tej
otwartości jest interaktywna strona interne-
towa. Ludzie nie oczekują obiecywania. Z sza-
cunku dla nich nawet nieprzychylną decyzję
trzeba zakomunikować z klasą. Zrozumieją
to. Odwieczny problem asertywności i empatii.
Zdarzają się sytuacje nerwowe, a i czasami
błąd, ale sztuką jest go więcej nie powtarzać.

Zdobywanie zaufania to proces. Od po-
nad czterech lat nasi mieszkańcy mają do dys-
pozycji nowoczesne Biuro Obsługi Miesz-

kańców oraz stronę internetową, na której
mogą śledzić funkcjonowanie spółdzielni
w wielu jej wymiarach. Witryna gwarantuje in-
ternetowy dostęp do opłat czynszowych,
odczytów wody, protokołów Zarządu i Rady
Nadzorczej, rozliczeń nieruchomości, prze-
targów i ich rozstrzygnięć, stanu funduszu re-
montowego, a nawet fotokroniki wydatków
tego funduszu. Można w każdej chwili prze-
słać elektronicznie pytanie, zgłosić usterkę czy
zasygnalizować problem do Zarządu albo
swojej administracji osiedlowej. Reakcja jest
praktycznie natychmiastowa. Ponadto pu-
blikujemy coroczne sprawozdania finansowe,
protokoły lustracji, materiały na walne zgro-
madzenia. Mieszkańcy pytają i wiedzą, ile za-
rabia prezes i nie budzi to żadnych emocji.

Czy zatem nie brakuje problemów? Je-
steśmy największą spółdzielnią mieszkanio-
wą w województwie kujawsko-pomorskim
i jedną z największych w kraju. W naszych za-
sobach liczących prawie 16 tys. mieszkań

w 300 nieruchomościach mieszka ponad
40 tys. osób. To także tyle charakterów
i oczekiwań. Do takiej pracy potrzeba
profesjonalistów w sferze zarządzania
nieruchomościami. Potrzeba także pra-
cowników, którzy – co powtarzam wie-

lokrotnie – lubią ludzi. Nawet wtedy,
gdy słyszy się cierpkie słowa i nie-
zasłużone pretensje. Jeżeli ktoś tego
nie potrafi, nie powinien pracować
w spółdzielni. Z tym jednak nie
mamy problemów, za co chciałbym
podziękować pracownikom.

Co najbardziej cieszy miesz-
kańców spółdzielczych zasobów
i budzi ich uznanie?

– Bezpośrednio – zmieniające
się otoczenie budynków, w których
mieszkają. Estetyka otoczenia jest
niezwykle ważna, ale najważniejszy
jest poziom opłat za mieszkanie.
Drugi rok z rzędu nie podnosiliśmy
opłat zależnych od spółdzielni,
a i ostatnia podwyżka sprzed tego
okresu była symboliczna. W dobie
galopujących podwyżek to ewene-
ment. A nasze opłaty i tak należą do
najniższych. To najlepsza relacja
z naszej pracy, jaką możemy zdać
mieszkańcom. To także obala mit
o złych spółdzielniach, nie liczących
się z pieniędzmi swoich członków.

Na jakich działaniach skupia się
aktualnie zarząd i jak przedstawiają się

najbliższe plany?
– Pracy nam nie zabraknie na wiele lat.

Aktualnie kończymy termomodernizację.
Wymieniamy podzielniki kosztów ciepła
– w większości z odczytem radiowym. Cze-
ka nas wymiana wodomierzy. Także tutaj
chcielibyśmy być nowocześni i dokonywać od-
czytu metodą radiową. To najtańsze i naj-
bardziej skuteczne. W tym roku chcemy zre-
alizować program instalacji lub budowy za-
mykanych wiat śmietnikowych. Remontuje-
my także nasze „własne” zasoby, czyli pawi-
lony. Te już wyremontowane stanowią nie tyl-
ko wizytówkę spółdzielni, ale i miast, w któ-
rych mamy swoje zasoby. W tym roku chce-
my rozpocząć remont naszego największego
pawilonu i to bez dodatkowego obciążania na-
szych mieszkańców.

Rozmawiał Piotr Nowacki

www.ksmino.pl

Pracy nam nie zabraknie 
na wiele lat

Rozmowa z Janem Gapskim, 
prezesem zarządu Kujawskiej

Spółdzielni Mieszkaniowej 
w Inowrocławiu
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Michał Tabaka

Chociaż za kolebkę ruchu spół-
dzielczego uważana jest inicjaty-
wa z połowy XIX wieku w Wielkiej
Brytanii, to warto przyjrzeć się wła-

snemu podwórku. Okazuje się, że odebranie
Polsce niepodległości przez zaborców było
punktem zapalnym do organizowania się sze-
roko rozumianej spółdzielczości. Ziemianie
organizując takową wokół chłopów, przede
wszystkim starali się ich konsolidować. Mia-
ło to także wpływać na rozwój rzemiosła
i przetwórstwa rolnego. Taką też funkcję ma
Towarzystwo Rolnicze Hrubieszowskie, za-
łożone w 1816 roku przez Stanisława Staszica.
Ruch spółdzielczy w kraju nad Wisłą od po-
czątku miał się doskonale. Dość powiedzieć,
że w okresie międzywojennym na terenie na-
szego kraju funkcjonowało w sumie ok. 16 tys.
różnego rodzaju spółdzielni.

Jednak idea spółdzielczości mieszka-
niowej, dbającej w pierwszej kolejności o dach
nad głową dla swoich członków, jest znacz-

nie starsza. Można dawać przykłady filozo-
fów, którzy już z XV wieku – jak Tomasz Mo-
rus – swoje hipotezy podpierali zasadami
wspólnoty, także mieszkaniowej. Z kolei Ka-
rol Fourier (1772–1837), francuski myśliciel,
propagator ustroju pozbawionego wszelkie-
go przymusu, proponował tworzenie osiedli
opartych na niemal całkowicie samowystar-
czalnych zrzeszeniach, które nazywał falan-
gami. Każda z nich miała się składać z gro-
mady około 1600 osób mieszkających w ze-
społowym pałacu znajdującym się w centrum
osiedla, zwanym falansterem. Zwolennicy
i uczniowie Fouriera podjęli próby zakłada-
nia owych falang – wszystkie zmarły niejako
śmiercią naturalną. Rodzajem wspólnoty
(w pewnym sensie również mieszkaniowej)
miała być zorganizowana w Ameryce Pół-
nocnej tzw. Nowa Harmonia. Jej pomysło-
dawcą był Robert Owen (1771–1858), uwa-
żany za pioniera ruchu spółdzielczego. Ale
i to nie zdało egzaminu. Najtrwalsza z tych
wspólnot przeżyła zaledwie 4 lata. Niewąt-
pliwą zasługą Owena było założenie w 1835

roku stowarzyszenia dla wszystkich klas i na-
rodów – Association of All Classes of All Na-
tions, którego celem było m.in. stworzenie cen-
tralnej spółdzielni posiadającej swoje oddziały
we wszystkich częściach świata.

Przyglądając się początkom spółdziel-
czości w Polsce, musimy brać pod uwagę za-
bory, które spowodowały, iż pierwsze kon-
cepcje spółdzielni lub też zalążki takich zrze-
szeń były bardzo różnorodne, ponieważ po-
wstawały w zupełnie innych okolicznościach
prawnych. Za pierwsze wspólnoty mieszka-
niowe możemy uznać powołane w 1890
roku spółdzielnię w Bydgoszczy i Towarzy-
stwo Pomoc – Spółkę Budowlaną w Pozna-
niu. Idąc za udanym przykładem stolicy
Wielkopolski, zaczęto powoływać do życia
spółdzielnie w innych większych miastach,
m.in. w Rawiczu, Lesznie, Gnieźnie, Gru-
dziądzu, Brodnicy, Chojnicach, Tczewie,
Szamotułach, Inowrocławiu. W 1908 roku po-
wołano, uznaną za najstarszą na Śląsku, spół-
dzielnię w Chorzowie. Spółdzielnie cieszyły
się sporą popularnością, co zawdzięczać
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Mieszkania 
w spółdzielniach

Na przestrzeni dwóch wieków różne były koleje historii, lecz 
spółdzielczość cały czas miała się w miarę dobrze. Paradoksalnie, 
kiedy wydawałoby się, że rzeczywistość nabrała cywilizowanych kształtów,
spółdzielczość ma spore problemy. Okazuje się bowiem, że gorsza 
od wojen, a nawet zaborów jest polityka. Zwłaszcza spółdzielczość 
mieszkaniowa stoi obecnie przed sporym wyzwaniem, a szanse na 
polubowne zakończenie sporu z polityką niestety są marne
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mogły solidnemu przestrzeganiu norm bu-
dowlanych, dobremu wyposażeniu domostw,
właściwemu gospodarowaniu zasobami bę-
dącymi współwłasnością członków – użyt-
kowników mieszkań.

Odzyskanie niepodległości stworzyło
także konieczność unormowania w jednych
zasadach tego całego zagadnienia. 1 sierpnia
1919 roku Sejm Rzeczypospolitej wydał
ustawę o Państwowym Funduszu Budowla-
nym, a 29 października 1920 roku ustawę
o spółdzielniach, wprowadzając tym samym
akty normatywne regulujące m.in. zasady bu-
downictwa spółdzielczego. Od tej pory każ-
da ze spółdzielni po dokonaniu stosownej re-
jestracji mogła liczyć na kredyt ze specjalnych
funduszy państwowych. Początkowo kredyt
ów sięgał nawet 95 proc. kosztów budowy,
a spłaty rozkładano na 20 lat, oprocentowując
je niemal symbolicznie (od 2 do 4 proc.). Po
kilku latach kredyt zmalał dla spółdzielni lo-
katorskich do 90 proc., a dla budowlano-
-mieszkaniowych do 80 proc., utrzymał się jed-
nak 20-letni okres spłaty przy oprocentowa-
niu 3 proc. Umożliwiło to założenie wielu
mieszkaniowych spółek lokatorskich dla osób
skromnie zarabiających. Ustawa spółdzielcza
z roku 1920 obowiązywała aż do 1961 roku,
choć w latach 40. i 50. ostro ją skorygowano.

Między rokiem 1924 a 1937 w oparciu
o kredyty zbudowano blisko 96 tys. mieszkań
z 259 tys. izb. Połowę stanowiły mieszkania

jedno- i dwuizbowe. Milion mieszkańców
miast ówczesnej Polski żyło w warunkach po-
wyżej 5 osób na izbę, a 38 tysięcy – aż po
9 osób. Z 476 tys. mieszkań jednoizbowych
w 30 tys. mieszkały po dwie rodziny, w 5 tys.
– po trzy rodziny i więcej. Według danych
z roku 1931 w miastach Rzeczypospolitej było
1,930 mln mieszkań liczących łącznie 4 mln
227 izb zamieszkałych przez 8,524 mln lo-
katorów, na jedno mieszkanie wypadały więc
2,2 izby i 4,4 osoby.

Po rozwoju spółdzielczości mieszkanio-
wej w Polsce w okresie międzywojennym
w pierwszych latach II wojny światowej mie-
liśmy do czynienia z ideologicznym unice-
stwianiem wszelkich przejawów spółdziel-
czości. Zrzeszenia były dobrze odbierane, ale
jedynie te pod egidą partii i z odpowiednim,
jedynie właściwym ukierunkowaniem poli-
tycznym. Po śmierci Stalina i udawanej od-
wilży Gomułki nastrój dla spółdzielczości
mieszkalnej zdecydowanie się poprawił, cze-
go zresztą dowodem może być rozkwit tegoż
budownictwa i takich inicjatyw w latach 70.
ubiegłego stulecia – w tzw. erze Edwarda Gier-
ka. Bodaj największe perturbacje od czasów
zaborów mieszkalnictwo spółdzielcze za-
częło przeżywać po transformacji ustrojowo-
gospodarczej związanej z koniecznością na-
kreślania nowego ładu społecznego już na po-
czątku lat 90. minionego wieku. 14 maja 1990
roku Rada Ministrów powołała zespół ro-

boczy do spraw budownictwa mieszkanio-
wego. Dziesięć dni wcześniej odbyło się
ostatnie spotkanie dawnej Naczelnej Rady
Spółdzielczej, a dzień potem – pierwsze
Ogólne Zebranie nowej NRS.

Chaos polityczny, sprzeczności interesów,
problemy codziennego bytu spółdzielni, ale
i jej przyszłość stały się przedmiotem spotkań
w ramach tzw. Forum Mieszkaniowego, or-
ganizowanego z inicjatywy miesięcznika
Domy Spółdzielcze. Jakby w tle tych wszyst-
kich zmian, dyskusji, usiłowań toczyła się rze-
czywistość innego rodzaju, której wyrazem był
zwołany w Warszawie w maju 1990 roku Kon-
gres Ludzi Bezdomnych. W Polsce rozpoczęła
też działalność ogólnoświatowa (47 krajów)
organizacja Habitat for Humanity Interna-
tional, zajmująca się budową tzw. Domów
Nadziei dla ludzi najuboższych. Pierwsze
Domy Nadziei powstały w Gliwicach, gdzie
działa Towarzystwo Wspierania Budowy
Domów Nadziei. Problem rosnącego ubó-
stwa, mającego wszak ogromny wpływ na bu-
downictwo mieszkań, starano się częściowo
rozwiązać poprzez Ustawę o najmie lokali
mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych
z 12 listopada 1994 roku, zmieniającą zasa-
dy dotychczas obowiązującej ustawy z 1974
roku. Uregulowano przede wszystkim spra-
wę najmu mieszkań i wysokości czynszów oraz
tzw. dodatków mieszkaniowych dla osób sła-
bo uposażonych. Dodatkami objęto również
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członków spółdzielni mieszkaniowych. 26 paź-
dziernika 1995 roku ukazała się Ustawa o nie-
których formach popierania budownictwa
mieszkaniowego, dając podstawy prawne
dla Krajowego Funduszu Mieszkaniowego,
organizowania Towarzystw Budownictwa
Społecznego (TBS) i tworzenia kas miesz-
kaniowych. Równocześnie kilkakrotnie no-
welizowano Ustawę Prawo Spółdzielcze
z 16 września 1982 roku. Legislacyjne boje szły
w parze z coraz mniejszym tempem budow-
nictwa. Według danych GUS przełom nastąpił
po 1996 roku, kiedy na rynku doszło do znacz-
nego ożywienia, na co z kolei wpływ miały tak-
że pozaspołeczne czynniki gospodarcze. 

Bardzo możliwe, że niebawem dojdzie do
decydujących rozstrzygnięć. Tak politycz-
nych, jak i legislacyjnych. Bezsprzecznie te-
mat wróci w czasie wyborów. Może nie tych
do Europarlamentu, także w słabym stopniu
przy okazji samorządowych. Ale już w par-
lamentarnych – z całą pewnością. Znajdzie
się wtedy więcej specjalistów od mieszkal-
nictwa i prawa własności w kraju niż samych
Polaków. A do konfliktu na linii spółdzielnie
i ich członkowie wkroczy trzeci gracz: politycy.
Co chwilę można w mediach usłyszeć głosy
(w tym przypadku akurat bardziej z prawej
strony), że spółdzielnie mieszkaniowe to tak
naprawdę matecznik starych czasów i ukła-
dów, który obecnie nijak stoi obok prawa wła-
sności.

W przekonaniu wielu osób korzyści z po-
mocy finansowej udzielonej kiedyś przez
państwo na budowę mieszkań spółdziel-
czych powinny przypaść nie spółdzielniom
jako osobom prawnym (często utożsamianym
z tzw. aparatem spółdzielczym), lecz bezpo-
średnio osobom zajmującym te lokale. I po-
litycy doprowadzili do tego, że osoby te
mogą przejmować lokale na własność, jednak
rozwiązania prawne umożliwiające naby-
wanie lokali za symboliczną kwotę uznane zo-
stały za niezgodne z konstytucją, co nie
przeszkadzało posłom wprowadzać kolejnych
takich samych lub podobnych. Radykalne
zmiany przepisów oraz uwłaszczenie kosztem
spółdzielni napotykają na opór zarządów czę-
ści spółdzielni, a także związków i organiza-
cji spółdzielczych. Odbierają one te zmiany
jako zamach na niezależność spółdzielni
bądź jako dążenie do wcześniejszej lub póź-
niejszej likwidacji spółdzielczości mieszka-
niowej.

W Sejmie trwa nieustający lobbing śro-
dowisk reprezentujących skonfliktowane po-
glądy. Kością niezgody jest m.in. kwestia prze-
kształcenia spółdzielczych praw do lokali (wła-
snościowych i lokatorskich) w prawo odręb-
nej własności oraz to, czy i jak długo mają ist-
nieć własnościowe prawa. Kolejne zmiany
ustawy raz likwidują, to znów przywracają
możliwość ustanawiania nowych spółdziel-
czych praw własnościowych. Problem w tym,
że zmiany własnościowe (i nie tylko takie) po-
litycy próbują często wymóc w sposób nie-

zgodny z konstytucją, o czym świadczą licz-
ne wyroki Trybunału Konstytucyjnego. To-
czony bój dotyczy nowych przepisów w for-
mie ustawy. Poselskich projektów i pomysłów
jest co najmniej kilka. Minął rok od podjęcia
przez Sejm uchwały w sprawie powołania
i wyboru składu osobowego Komisji Nad-
zwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw
z zakresu prawa spółdzielczego. W najbliż-
szym czasie można się spodziewać, że rzą-
dząca partia kolejny raz postara się przefor-
sować swój pomysł na spółdzielnię miesz-
kaniową. Ich nowy projekt przewiduje m.in.
ograniczenie spółdzielczości na rzecz wspól-
not mieszkaniowych czy tańszy i prostszy wy-
kup mieszkań.

Krytycy tych zapisów zwracają uwagę, że
to nic innego jak likwidacja spółdzielni
mieszkaniowych. Posłowie PO zaś odpo-
wiadają zgodnym głosem, że im chodzi o to,
by członkowie spółdzielni mieli większy
wpływ na jej rozwój i funkcjonowanie niż ma
to miejsce do tej pory. – To pomysł całkowi-
cie poroniony i godny swoich autorów.
Spółdzielnie mieszkaniowe mają się w Pol-
sce bardzo dobrze. To obecnie najefektyw-
niejsza forma zarządzania gospodarką miesz-
kaniową, zaś proponowane przez posłów PO
wspólnoty mieszkaniowe mają znacznie
mniejsze szanse na zdobycie funduszy ze-

wnętrznych i dużo trudniej je utrzymać – mó-
wią zgodnym głosem prezesi spółdzielni. Za-
stanawiają się przy tym, dlaczego parla-
mentarzyści na celownik wzięli tylko spół-
dzielczość mieszkaniową, a na przykład
bankową zostawiają w spokoju. – Jesteśmy
łakomym kąskiem dla władzy i nie mamy ta-
kiego lobby finansowego, jak właśnie banki
spółdzielcze – twierdzą spółdzielcy.

Inicjatorzy nowych rozwiązań przekonują,
że ich propozycja nie wiąże się z dodatkowymi
obciążeniami budżetu państwa. – Niepraw-
dą jest stwierdzenie zawarte w uzasadnieniu
do tego projektu ustawy, że nie wiąże się ona
ze stratami dla budżetu państwa, bowiem do-
prowadzenie do likwidacji majątków spół-
dzielni musi skutkować chociażby zmniej-
szeniem dochodów budżetowych z tytułu pła-
conych przez spółdzielnie podatków i opłat,
no i pozbawieniem pracy wielu tysięcy pra-
cowników, a więc przesunięciem ich do gru-
py bezrobotnych, utrzymujących się z zasił-
ków. Także nieprawdą jest zapewnienie
o zgodności z prawem unijnym, gdyż jest ono

złamane kilkakrotnie. Wykazuje to przygo-
towana przez naczelny organ samorządu
spółdzielczego – Krajową Radę Spółdzielczą
– „Petycja do Parlamentu Europejskiego”,
skupiająca się głównie na wykazaniu dzia-
łalności polskiego ustawodawcy i w następ-
stwie także administracji państwowej godzącej
w podstawy społeczne i gospodarcze ruchu
spółdzielczego – przekonuje Krystyna Pia-
secka, prezes zarządu Katowickiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej.

W tym sporze wyraźny głos mają szan-
sę podjąć przedstawiciele jednostek samo-
rządu terytorialnego, bowiem w wielu przy-
padkach ich współpraca ze spółdzielcami jest
co najmniej przyzwoita, a w roku wyborczym
w większości będzie wręcz idealna. Chodzi
o wspólną z samorządem budowę boisk,
skwerów, chodników czy ulic. Zgodnie z usta-
wą o spółdzielniach mieszkaniowych, spół-
dzielnia ma status przedsiębiorcy, mimo iż jej
działalność nie jest nastawiona na osiągnię-
cie zysku. To zaś jest podwalina tego, co ob-
serwujemy już od prawie 2 lat. Chodzi o ak-
tywność spółdzielni w budowaniu nowych do-
mów, za sprawą której powoli stają się za-
grożeniem dla deweloperów.

Czy się to komuś podoba, czy nie, spół-
dzielnie mieszkaniowe nie do końca są dziś
postrzegane jako instytucje gwarantujące

swoim członkom po prostu mieszkanie. Sieć
wzajemnych uzależnień, politycznych wpły-
wów jest zdecydowanie zbyt zagmatwana. Do
tego wszystkiego dochodzą interesy – i te stric-
te finansowe, i te polityczne. Mieszanka fak-
tycznie mocno wybuchowa. Czy efektem
tego „kucharzenia” będzie ciecz dla wszyst-
kich do przełknięcia? Trudno teraz wyroko-
wać. Polityczne aspiracje wydają się pozba-
wione ograniczeń. Jedno jest pewne: wielka
szkoda marnować prawie dwustuletni po-
tencjał, zwłaszcza że niektóre intencje nie mają
na celu poprawy obecnego stanu rzeczy, a ra-
czej nabicie własnej kabzy. Prawdą jest tak-
że, że obecnie, w dobie nowych przepisów,
a także legislacji UE, konieczność usytuowania
na nowo spółdzielczości mieszkalnej w takiej
rzeczywistości jest bezdyskusyjne. Wydaje się,
że można przy tej okazji skonstruować nowe
zasady działania, które nie będą kolejny raz
konfliktować środowiska, lecz będzie próbą
kompromisu. Wszak bardzo łatwo jest burzyć.
Budować w to miejsce nowe – to już inna, nie
taka prosta sprawa. �
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W Sejmie trwa nieustający lobbing środowisk
reprezentujących skonfliktowane poglądy. Kością
niezgody jest m.in. kwestia przekształcenia
spółdzielczych praw do lokali (własnościowych 
i lokatorskich) w prawo odrębnej własności oraz to,
czy i jak długo mają istnieć własnościowe prawa



Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świe-
ciu należy do najstarszych spół-
dzielni w Polsce. Działalność roz-
poczęła w 1905 roku pod nazwą

Urzędnicze Stowarzyszenie Budowy Do-
mów – Spółdzielnia z ograniczoną odpo-
wiedzialnością, pod którą działała do II woj-
ny światowej. Tuż po zakończeniu wojny re-
aktywowano spółdzielnię, przyjmując za
podstawę prawną statut z roku 1924. Stan po-
siadania spółdzielni w tym czasie to 9 bu-
dynków mieszkalnych. W latach 60-tych za-
kupiono kolejne trzy, a wraz z budową Za-
kładów Celulozy i Papieru zaczął się inten-
sywny okres rozwoju. Budowano nowe osie-
dla, z których największym jest osiedle Ma-
rianki, obejmujące 53 budynki wybudowane
w latach 1973–1992. Wybudowano również
6 domów w pobliskich miejscowościach
Gródek i Osie, a w roku 1989 – pawilon han-
dlowo-usługowy, w którym działa Spół-
dzielczy Ośrodek Kultury „Stokrotka”. Stan
posiadania spółdzielni to 85 budynków
mieszkalnych z 2640 mieszkaniami, 4 pawi-
lony handlowo-usługowe, zaplecze warszta-
towo-magazynowe oraz 139 garaży. Po-
wierzchnia użytkowa to 141,5 tys. mkw.

– Tradycja zobowiązuje. W przyszłym
roku będziemy obchodzić 110-lecie istnienia.
Do tego czasu pragniemy zakończyć proces
remontowy wszystkich zasobów mieszka-
niowych. Do 2013 roku zostały zakończone
docieplenia wszystkich bloków i 5 kamienic
za kwotę ponad 21 mln zł. Pozostały nam re-
monty 5 kamienic, które na 110-lecie powinny

być zakończone. Wydatkowana dotychczas
kwota 21 mln zł nie jest odczuwalna w spła-
cie dla mieszkańców. Pomniejszają ją uzy-
skane premie termomodernizacyjne i dotacje
celowe. Ponadto obniżenie zużycia ciepła
o około 30 proc. również ogranicza rachun-
ki mieszkańców – podkreśla prezes spółdzielni
Dariusz Zawadziński.

Działania zarządu nie ograniczają się tyl-
ko do budynków. Istotnej zmianie ulega ich
otoczenie. Spółdzielnia inwestuje w utwar-
dzanie terenów, remonty dróg i chodników,
zieleń, a także – co jest jej „oczkiem w głowie”
– w nowoczesne, spełniające normy bezpie-
czeństwa place zabaw.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świeciu
konsekwentnie realizuje ambitny plan zmia-
ny wizerunku miasta. Gospodarując miesz-
kaniami aż 1/3 jego mieszkańców, już niemal
w 100 proc. wyremontowała fasady zarzą-
dzanych przez siebie domów. I nie poprzestaje
na tym. W trzech budynkach odnowione zo-
stały klatki schodowe, które zyskały nowe ba-
rierki, tynki ozdobne, kafelki i inne elementy,

które mają sprawić, że wejścia do
budynków wyglądem nie będą od-
biegać od współcześnie budowa-
nych. W ciągu najbliższych pięciu
lat ten proces zostanie przepro-
wadzony we wszystkich zarzą-
dzanych budynkach. Zmienia się
również otoczenie budynków SM
w Świeciu, a to dlatego, że w umo-
wę o wykonanie termomoderniza-
cji spółdzielnia wpisała warunek, że

wykonawca musi dostarczyć jakiś element pla-
cu zabaw dla dzieci. Dzięki temu udało się
stworzyć kilkanaście nowoczesnych, bez-
piecznych miejsc, w których najmłodsi miesz-
kańcy spółdzielni mogą spędzać wolny czas,
o czym prezes mówi z nieukrywaną radością.
Warto przy tym podkreślić, że udało się zbi-
lansować koszty eksploatacyjne. 

W roku 2012 Spółdzielnia Mieszkanio-
wa w Świeciu zdobyła tytuł „Dobra Spół-
dzielnia 2012” w Rankingu Najlepszych
Spółdzielni Mieszkaniowych. Kapituła do-
ceniła w szczególności poprawę sytuacji fi-
nansowej, przejrzysty system rozliczeń po-
szczególnych nieruchomości, duże zaanga-
żowanie inwestycyjne, sprawną windykację
oraz działalność oświatowo-kulturalną.
Ponadto uzyskała ona tytuł „Symbol 2012”
w ogólnopolskim programie honorującym
instytucje, których marka stała się reprezen-
tatywna i tożsama z działalnością całej
branży.

www.smswiecie.pl

Zarówno pozycja 
finansowa, jak i odbiór
społeczny spółdzielni
pozwalają z optymizmem
patrzeć w przyszłość 
i jeśli tylko ustawodawca
nie będzie próbował po
raz kolejny uzdrawiać
czegoś, co dobrze 
funkcjonuje, możemy 
z optymizmem 
oczekiwać kolejnej
okrągłej rocznicy naszej
spółdzielni – mówi 
Dariusz Zawadziński,
prezes Spółdzielni
Mieszkaniowej 
w Świeciu

Tradycja 
zobowiązuje 
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Co wskazałaby pani jako przełomowe
momenty w historii Spółdzielni, w naj-
większym stopniu wpływające na jej dzi-
siejszą pozycję na rynku?

– Myślę, że można wskazać dwa przeło-
mowe momenty w historii naszej spółdzielni.
Pierwszym, i chyba ważniejszym, było usta-
nowienie przez sąd kuratora sądowego, co
dało naszym członkom poczucie właściwej sta-
bilizacji. Jednoosobowy zarząd prowadzony
przez osobę o odpowiednich kompetencjach
umożliwił zgodny z prawem wybór organów:
rady nadzorczej oraz zarządu. Drugim mo-
mentem, nie dającym się umieścić w jednostce
czasu, a mającym charakter ewolucyjny, były
działania zarządu ukierunkowane na pozy-
skanie zaufania mieszkańców, w tym prze-

konanie ich, że spółdzielnia może mieć lepsze
perspektywy rozwoju.

Jakie inwestycje zrealizowane w ostat-
nim czasie były najistotniejsze ze względu na
oczekiwania i potrzeby użytkowników spół-
dzielczych lokali?

– Nasz priorytet to prowadzenie działań
inwestycyjnych zmierzających do obniżania
podstawowych kosztów zamieszkiwania
w naszych zasobach. Każdy spółdzielca
wie, że największy koszt stanowią opłaty za
ciepło. Właściwe wykorzystanie możliwości,
jakie daje Ustawa o wspieraniu termomo-
dernizacji i remontów, pozwoliło na połą-
czenie trzech ważnych elementów. Po pierw-
sze uzyskaliśmy możliwość sprostania ocze-
kiwaniom spółdzielców w zakresie poprawy
estetyki ich budynków. Po drugie zdecydo-
wanie obniżyliśmy koszty dostawy ciepła. Nie
bez znaczenia jest trzeci fakt, a mianowicie
pozyskaliśmy premie termomodernizacyjne,
które na chwilę obecną znacznie przekraczają
półtora miliona złotych.

Zmieniliśmy wizerunek naszych placów
zabaw. Stawiamy na nowoczesność i bez-
pieczeństwo. Przyjęte przez nas innowacyj-

ne rozwiązania technologiczne, poza efektem
ekologicznym w związku z wykorzystaniem
proekologicznych materiałów, dają dużą
frajdę dzieciom. Inwestycje w zakresie bu-
dowy osłon śmietnikowych, miejsc utwar-
dzonych pod pojemniki na surowce wtórne,
powinny zaspokoić oczekiwania naszych
mieszańców w zakresie utrzymania estetyki
i czystości. Na pewno powinno ich być jesz-
cze więcej, ale konieczność finansowania
z odpowiedniego funduszu powoduje, że re-
alizacja ich budowy jest rozłożona w czasie
wraz z gromadzeniem odpowiednich środ-
ków.

Istotnym elementem w naszej strategii
działania jest również poprawa bezpieczeń-
stwa naszych zasobów poprzez dostosowa-
nie budynków do nowelizacji przepisów
przeciwpożarowych.

SMLW „Energetyk” została wielokrot-
nie uhonorowana zarówno w lokalnych,
jak i ogólnopolskich konkursach. Jaki mo-
del zarządzania spółdzielnią budzi takie
uznanie i stanowi źródło tak wielu sukcesów?

– Hołdujemy zasadzie zarządzania przez
cele i promujemy szeroko pojęty humanizm.
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Rozmowa z Marią Nowak, prezes zarządu Spółdzielni
Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej 
„Energetyk” we Wrocławiu
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Cele zmieniają się w zależności od potrzeb.
Uważamy, że dobre zarządzanie to nie tylko
podejmowanie dużych inwestycji, lecz także
umiejętne stosowanie proporcji w różnych
dziedzinach życia codziennego. Obok poprawy
estetyki osiedli, co się odbywa poprzez rozwój
infrastruktury, duże znaczenie ma angażo-
wanie się w zdobywanie dodatkowych środ-
ków finansowych, umożliwiających obniżanie
kosztów eksploatacji oraz inwestowanie w od-
powiednią kadrę pracowniczą, pozwalającą na
profesjonalizm we właściwym prowadzeniu
zarówno spraw technicznych, jak i rozwiązy-
waniu trudnych spraw społecznych, z który-
mi każdy z naszych mieszkańców styka się na
co dzień. Nie bez znaczenia jest fakt ekspo-
nowania naszych działań i osiągnięć wśród
społeczności wrocławskiej.

Jakie obszary zarządzania są najbardziej
problematyczne i jak zarząd spółdzielni
stara się temu zaradzić?

– Największym problemem jest podej-
mowanie decyzji dotyczących wyboru prac do
realizacji pod presją posiadania ograniczo-
nych środków. Znaczne środki i ogromną pra-
cę włożono w poprawę stanu technicznego
naszych zasobów przejętych po działaniach
poprzednich zarządów, funkcjonujących
przed powołaniem kuratora. Trzeba było
umiejętnie dzielić te środki, aby starczyło za-
równo na naprawy, jak i na bieżące potrze-
by spółdzielni.

Problemem jest również konieczność za-
rządzania w dobie bardzo często zmienia-
jącego się Prawa spółdzielczego. Wielo-
wątkowe zmiany sięgające do różnych dzie-
dzin życia spółdzielczego powodują, że
niewielu spółdzielców jest w stanie nadążyć
w tej materii. I tu właśnie często natrafiamy
na różnorodność oceny intencji ustawo-
dawcy z zasięgniętymi przez nas opiniami
prawnymi.

Jakie działania zamierza pani podjąć
w najbliższym czasie, aby zarządzane osiedla
były wizytówkami Wrocławia i stanowiły wzór
do naśladowania dla innych spółdzielni?

– Prowadzona przez nas polityka w za-
kresie finansów, inwestycji czy działań re-
montowych zdaje egzamin. Mimo tych
osiągnięć chcemy usatysfakcjonować na-
szych mieszkańców poprzez realizację dzia-
łań zmierzających do pozyskiwania kolejnych
dotacji. Złożyliśmy np. materiały przetar-
gowe dotyczące pozyskania tzw. białych cer-
tyfikatów.

Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań
zarówno w zakresie ekologii, jak i sposobu wy-
korzystywania nowych technologii na rynku
budowlanym będzie dla nas kolejnym wy-
zwaniem, z którym się zmierzymy. Naszą mi-
sją jest przecież podnoszenie standardu za-
mieszkiwania w naszych obiektach.

Rozmawiała Dorota Babkiewicz

www.energetyk.wroc.pl

LIDER ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI

Fakty 109



Jerzy Bojanowicz

Pierwszy projekt zakłada, by podsta-
wowe zasady funkcjonowania spół-
dzielni i jej relacje z członkami były
uregulowane w statucie, a nie na-

rzucone w sposób arbitralny przez ustawo-
dawcę, a ponadto przywraca możliwość
ustanawiania spółdzielczego własnościowe-
go prawa do lokalu mieszkalnego. Z kolei PiS
zaproponował zmiany dotyczące m.in. za-
kresu działalności spółdzielni mieszkanio-
wych, wysokości wpisowego dla członków
oraz ustania członkostwa: górny limit wpi-
sowego ma być obniżony do stałej kwoty
200 zł, a członkostwo będzie ustawać m.in.
z chwilą zbycia spółdzielczego własnościo-
wego prawa do lokalu bądź odrębnej wła-
sności lokalu. – Od ostatniej głębszej nowe-
lizacji ustawy o spółdzielniach mieszkanio-
wych z 2007 roku minęło 5 lat. Jest to okres,
który dał szansę poznać, jak funkcjonują spół-
dzielnie mieszkaniowe po dość istotnych
zmianach w ich organizacji. Czas ten pozwolił
także na dokonanie pewnych spostrzeżeń i wy-
ciagnięcie wniosków, które z obowiązujących
przepisów się sprawdziły, a które wymagają
poprawki lub dookreślenia, by nie nastręczały
problemów interpretacyjnych, a które wręcz
były z premedytacją omijane – uzasadniali po-
słowie PiS swoją inicjatywę.

Natomiast projekt PO wprowadza nowe,
kompleksowe regulacje dotyczące funkcjo-
nowania spółdzielni mieszkaniowych. Zda-
niem wnioskodawców przygotowanie nowej
ustawy było konieczne, ponieważ aktualnie
obowiązujące przepisy stały się nieczytelne
z powodu licznych nowelizacji i interwencji
Trybunału Konstytucyjnego. W projekcie
wzmocniona została także pozycja walnego
zgromadzenia członków spółdzielni, które ma
uzyskać kompetencję powoływania prezesa
spółdzielni (obecnie ma ją rada nadzorcza).
Ponadto nieudzielenie prezesowi absoluto-
riom przez walne zgromadzenie będzie ozna-
czać jego odwołanie.

Tak więc posłowie zaproponowali m.in.
określenie ich celu i przedmiotu działalności
spółdzielni mieszkaniowych, zasady człon-
kostwa oraz wzajemnych praw i obowiązków
spółdzielni i jej członków; uregulowania
spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu
mieszkalnego, spółdzielczego własnościo-
wego prawa do lokalu i prawa odrębnej
własności lokalu, wprowadzenia bardziej

precyzyjnych i tańszych mechanizmów za-
rządzania spółdzielniami mieszkaniowymi
przez ich członków oraz przyspieszenia prze-
kształceń własnościowych.

Senat dorzuca cegiełkę
Jakby tego było mało, w styczniu 2013 ro-

ku do Sejmu wpłynął senacki projekt ustawy
o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszka-
niowych dotyczący dostosowania systemu
prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjne-
go w zakresie uregulowania kwestii uprawnień
przysługujących najemcom dawnych miesz-
kań zakładowych, przejętych nieodpłatnie
przez spółdzielnie mieszkaniowe, a w marcu
– senacki projekt ustawy o zmianie ustawy
o spółdzielniach mieszkaniowych dotyczący
realizacji wskazań zawartych w wyroku Try-
bunału Konstytucyjnego, który uznał za nie-
konstytucyjny zapis obciążający pozwaną
spółdzielnię mieszkaniową kosztami proce-
su niezależnie od wyniku postępowania.

Warto przypomnieć, że od 4 grudnia 2012
roku obowiązują uchwalone w lipcu przez
Sejm znowelizowane przepisy ustawy o spół-
dzielniach mieszkaniowych, które dostoso-
wują prawo do wyroków Trybunału Konsty-
tucyjnego z 2005 roku i 2010 roku. Nowela
zobowiązuje zarządy spółdzielni do uregu-
lowania stanów prawnych ich gruntów, aby
mogły w dalszym ciągu przekształcać spół-
dzielcze prawo do lokalu we własność. Uchy-
lony został przepis umożliwiający spółdziel-
niom mieszkaniowym, które przed 5 grudnia
1990 roku wybudowały na cudzym gruncie
budynki, nabycie własności tych nierucho-
mości przy pomocy rozwiązań „quasi-za-
siedzeniowych”, czyli odmiennych od za-
wartych w Kodeksie cywilnym. Zgodnie z no-
welizacją, spółdzielnia może stać się właści-
cielem gruntu, np. przez zasiedzenie, jeśli speł-
ni warunki określone w przepisach prawa cy-
wilnego. Ma to pozwolić m.in. na lepszą
ochronę praw dawnych właścicieli spół-
dzielczych gruntów.

Debaty, analizy, opinie
Wszystkie poselskie projekty skierowano

do czytania na posiedzeniu Sejmu. Łączna
debata nad nimi odbyła się 4 stycznia 2013 ro-
ku, na 31. posiedzeniu Sejmu, ale marszałek
sejmu głosowanie nad wnioskiem o odrzu-
cenie projektu ustawy w pierwszym czytaniu
przeniosła na następne posiedzenie. Osta-
tecznie projekty skierowano do Komisji

Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów
ustaw z zakresu prawa spółdzielczego, a po-
nieważ w Sejmie na rozpatrzenie czekają inne
ustawy dotyczące spółdzielni, nic dziwnego,
że poproszono Biuro Analiz Sejmowych
o opinię prawną w sprawie kolejności roz-
patrywania projektów ustaw z prawa spół-
dzielczego. Konkretnie chodziło o to, czy
w pierwszej kolejności należy rozpatrzyć
projekty 3 ustaw dotyczących prawa spół-
dzielczego czy projekty dotyczące spół-
dzielczości mieszkaniowej (sejmowe i se-
nackie), aby zapewnić spójność meryto-
ryczną przepisów prawa spółdzielczego
i przepisów odnoszących się do funkcjono-
wania spółdzielczości mieszkaniowej.

Dr Przemysław Sobolewski, ekspert ds.
legislacji w Biurze Analiz Sejmowych, stwier-
dził, że „ze względu na liczne odwołania do
prawa spółdzielczego (obecnego albo no-
wego) w projektach prawa o spółdzielniach
mieszkaniowych optymalne w celu zapew-
nienia spójności merytorycznej prawa spół-
dzielczego i prawa o spółdzielniach miesz-
kaniowych byłoby rozpatrzenie w pierwszej
kolejności projektów dotyczących spółdziel-
czości w ogólności, a następnie spółdzielczości
mieszkaniowej, ponieważ spółdzielnie miesz-
kaniowe są jednym z rodzajów spółdzielni. Nie
jest wykluczone wcześniejsze rozpatrzenie pro-
jektów dotyczących spółdzielczości miesz-
kaniowej. W takim przypadku po ewentual-
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nym uchwaleniu nowego prawa spółdziel-
czego wcześniej uchwalona ustawa o spół-
dzielniach mieszkaniowych musiałby zostać
znowelizowana w celu dostosowania jej tre-
ści do nowego prawa spółdzielczego. Dlate-
go rozwiązanie takie ze względów prakse-
ologicznych ocenić należy krytycznie”.

W lutym 2013 roku premier Donald
Tusk przekazał marszałek sejmu przyjęte
przez Radę Ministrów stanowiska wobec po-
selskich projektów ustaw: o zmianie ustawy
o spółdzielniach mieszkaniowych, o spół-
dzielniach mieszkaniowych i o działalności
spółdzielni mieszkaniowych. Generalnie Rada
Ministrów prezentowała stanowisko, że pro-
jekty te mogą być skierowane do dalszych prac
legislacyjnych w celu umożliwienia uwzględ-
nienia niektórych propozycji zmian przepisów
prawnych, zastrzegając sobie możliwość
zgłaszania uwag i propozycji zmian w trak-
cie prac parlamentarnych. Bo zdaniem rzą-
du, niektóre spośród propozycji we wniesio-
nym do Sejmu w lipcu 2012 roku poselskim
projekcie ustawy o działalności spółdzielni
mieszkaniowych należy odrzucić, np.: moż-
liwość ustanawiania spółdzielczych własno-
ściowych praw do lokali mieszkalnych lub lo-
kali o innym przeznaczeniu w budynkach bu-
dowanych lub nabywanych przez spółdziel-
nię, możliwość przekształcania spółdziel-
czego lokatorskiego prawa do lokalu na
spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,

zasady przekształcania spółdzielczych praw
do lokali na odrębną własność, zasadę, że
przejście na stosowanie przepisów u.w.l.
(ustawy z 24 czerwca 1994 roku o własności
lokali) następuje dopiero po ustaniu człon-
kostwa ostatniego właściciela.

Wszystkie projekty były też przedmiotem
tzw. wysłuchania publicznego, które miało
miejsce 24 czerwca 2013 roku w Sali Ko-
lumnowej Sejmu. Do udziału w nim zapro-
szono 1346 osób, m.in. reprezentujących Eu-
ropejskie Centrum Inicjatyw Obywatelskich,
Krajowy Związek Banków Spółdzielczych,
Śląską Izbę Budownictwa, Krajową Radę
Spółdzielczą, Ogólnopolską Izbę Gospo-
darki Nieruchomościami, Krajowy Związek
Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych, Kra-
jowy Związek Rewizyjny Rolniczych Spół-
dzielni Produkcyjnych, Stowarzyszenie Po-
szkodowanych Bezczynnością Organów
Spółdzielni Mieszkaniowych TEMIDA, Ma-
zowieckie Stowarzyszenie Obrony Praw Lo-
katorów i Spółdzielców „Nasz Dom” w Płoc-
ku, zwane „Płockie SOS”, Fryzjersko-Ko-
smetyczną Spółdzielnię Pracy, Stowarzy-
szenie Klub Inteligencji Polskiej, Spółdzielnię
Mleczarską BIELUCH w Chełmie i Związek
Banków Polskich.

Lokalowe kwestie sporne
O co ten hałas? Ano o to, że większość

z nas mieszka w budynku, którym zarządza

spółdzielnia mieszkaniowa lub wspólnota
mieszkaniowa. Już w 1956 roku na Krajowym
Zjeździe Delegatów Spółdzielni Mieszka-
niowych powołano Związek Spółdzielni
Mieszkaniowych, który w 1961 roku prze-
kształcono w Centralny Związek Spółdziel-
czości Budownictwa Mieszkaniowego, upraw-
niony do ingerowania w statut i skład zarządu
spółdzielni przymusowo w nim zrzeszo-
nych. CZSBM przestał istnieć na mocy
ustawy o zmianach w organizacji i działalności
spółdzielczości z 1990 roku, która nakazała
likwidację wszystkich centralnych związków
spółdzielczych.

Współczesna spółdzielnia mieszkaniowa
jest podmiotem działającym na podstawie
ustaw z 16 września 1982 roku – Prawo spół-
dzielcze i z 15 grudnia 2000 roku o spół-
dzielniach mieszkaniowych. Podstawowym
zadaniem spółdzielni mieszkaniowych jest za-
spokajanie potrzeb mieszkaniowych i in-
nych potrzeb członków oraz ich rodzin po-
przez dostarczanie członkom samodziel-
nych lokali mieszkalnych lub domów jedno-
rodzinnych, a także lokali o innym przezna-
czeniu. Ustawa z 2001 roku uwzględniła do-
stosowanie zakresu działalności spółdzielni
mieszkaniowych do warunków gospodarki
rynkowej, w tym do konkurowania na rynku
m.in. z firmami deweloperskimi (głównie po-
przez budowę mieszkań i domów na sprze-
daż). Zgodnie z Ustawą o spółdzielniach
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mieszkaniowych, spółdzielnia mieszkaniowa
ma status przedsiębiorcy – mimo że jej dzia-
łalność nie zmierza zasadniczo do osiągania
zysku. Z kolei ustawa z 14 czerwca 2007 roku
o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszka-
niowych oraz o zmianie niektórych innych
ustaw zniosła możliwość ustanawiania spół-
dzielczego własnościowego prawa do loka-
lu.

Obok spółdzielni mieszkaniowych funk-
cjonują, na mocy ustawy o własności lokali
z czerwca 1994 roku, która weszła w życie
1 stycznia 1995 roku, wspólnoty mieszka-
niowe. Ustawę uchwalono, ponieważ na po-
czątku lat 90. ub. wieku, wraz z rozwojem firm
deweloperskich oraz prywatyzacji lokali na-
leżących m.in. do gmin i przedsiębiorstw pań-
stwowych, rosła liczba budynków mających
wielu, nawet kilkudziesięciu właścicieli, co
utrudniało zarządzanie takimi nieruchomo-
ści. Wspólnotę mieszkaniową, której przepi-
sy są uszczegółowieniem artykułów „Kodeksu
cywilnego”, tworzą właściciele, których lokale
wchodzą w skład określonej nieruchomości
(zwykle jednego budynku wraz z otaczającym
terenem), ale wspólnota mieszkaniowa po-
wstaje z mocy prawa z chwilą wyodrębnienia
pierwszego lokalu. Powstają wówczas jakby
dwie nieruchomości: lokalowa i budynkowa,
które mają odrębne księgi wieczyste (z pra-
wa własności nieruchomości lokalowej wynika
prawo współwłasności nieruchomości bu-
dynkowej).

Należy też podkreślić, że spółdziel-
nia/wspólnota mieszkaniowa wynajmuje lo-
kale na działalność handlową/usługową,
a więc przez dobór najemców, np. sklep spo-
żywczy bądź klub, ma wpływ na komfort ży-
cia mieszkańców – swoich członków, a tak-
że stan swojej kasy. Swoimi decyzjami, np. pla-
nami likwidacji placówek, dzięki którym oko-
lica zyskała popularność czy zamalowania
znanego muralu, może doprowadzić do
„pospolitego ruszenia” nie tylko członków, bo
te kontrowersyjne plany zostały nagłośnione
w mediach.

Ile partii, tyle pomysłów
Projekt ustawy autorstwa PO przewidu-

je zmiany dotyczące m.in. przedmiotu dzia-
łalności spółdzielni, wysokości wpisowego,
ustania członkostwa w spółdzielni, wyna-
grodzenia członków zarządu, członków rady
nadzorczej i pracowników administracyj-
nych spółdzielni, planu remontów, funduszu
remontowego, treści statutu, kosztów wyda-
wania odpisów i kopii dokumentów spół-
dzielczych, określenia katalogu wyłączeń
z możliwości sprawowania określonych funk-
cji w spółdzielniach mieszkaniowych przez
członków rodzin lub inne osoby zależne lub
związane z działalnością spółdzielni, zasad
dzielenia walnego zgromadzenia na części
oraz przenoszenia przez spółdzielnie na ich
członków prawa własności lokali mieszkal-
nych, użytkowych i garaży. 

Celem projektu jest „oddanie spółdziel-
ni spółdzielcom, a nie prezesom, bo projek-
towana regulacja da mieszkańcom więcej
praw, niż mają obecnie, w tym tańszy
i prostszy tryb uwłaszczania mieszkań, bez po-
trzeby ponoszenia kosztów notarialnych”, jak
powiedziała PAP reprezentująca wniosko-
dawców Lidia Staroń (PO) przed wysłu-
chaniem publicznym. Jej zdaniem projekt
umożliwi lokatorom udział w majątku spół-
dzielni, ułatwi dostęp do jej dokumentów,
a także da realny wpływ na zarządzanie
spółdzielnią, m.in. przez kontrolowanie spół-
dzielni przez niezależnych lustratorów, któ-
rzy musieliby zdawać państwowe egzaminy
– obecnie spółdzielnie są kontrolowane przez
związki rewizyjne, a ich lustratorzy często są
prezesami spółdzielni, więc kontrolują siebie
nawzajem. PO chce też ograniczyć władzę za-
rządów i wprowadzić personalną odpowie-
dzialność za ich działania na szkodę spół-
dzielni lub jej członków. Projekt wprowadza
też wybory powszechne i tajne na członków
rady nadzorczej spółdzielni w dniu wolnym

od pracy poprzez wrzucenie głosów do urny.
Lidia Staroń przypomniała, że w nierucho-
mościach wybudowanych przez spółdzielnie
po lipcu 2007 roku powstały wspólnoty
mieszkaniowe, których mieszkańcy już ko-
rzystają z ustawy o własności lokalu (posia-
dają odrębne prawo do lokali, czyli pełną wła-
sność). Projekt zakłada, by tymi przepisami
zostali objęci wszyscy spółdzielcy, co spo-
woduje radykalne zmniejszenie opłat pono-
szonych przez spółdzielców. Ustawa da im
także prawo wyboru członkostwa spółdziel-
ni.

Łukasz Zbonikowski (PiS) podkreślał, że
zaproponowany przez jego klub projekt
wprowadza możliwość przekształcania spół-
dzielczych praw do lokalu (lokatorskich i wła-
snościowych) w odrębną własność bez ko-
nieczności sporządzania aktu notarialnego,
gdyż wystarczy uchwała zarządu spółdziel-
ni o przeniesieniu własności i wpis do księgi
wieczystej. PiS chce też, by można było
ustanowić odrębną własność nie tylko na
mieszkania – jak dziś, ale i na garaże spół-
dzielcze, by lokatorzy mogli zwoływać ze-
branie, na którym zdecydują, na co trafią wy-
datki z Funduszu Remontowego, bo obecnie
plan remontów jest ustalany przez radę nad-
zorczą i nie mają na to wpływu. Ponadto oso-

by z rodziny prezesa czy członka rady nad-
zorczej nie będą mogły pełnić wysokich sta-
nowisk w spółdzielniach mieszkaniowych, np.
kierownika osiedla czy głównego księgowe-
go. A jeżeli prezes lub członek rady nadzor-
czej spółdzielni nie będzie chciał ujawnić swo-
ich pensji, to będzie podlegał karze grzywny.
Projekt znacznie zmniejsza też górną grani-
cę wpisowego: zamiast 1/4 minimalnego
wynagrodzenia – 200 zł.

Projekt SLD – jak powiedział Romuald
Ajchler (SLD) – jest wzorowany na ustawie
z 1920 roku. Proponuje on, by w statucie
spółdzielni określić m.in. czas trwania ka-
dencji rady nadzorczej spółdzielni miesz-
kaniowej i przez ile kolejnych kadencji moż-
na być jej członkiem; pozostawienie człon-
kom spółdzielni mającym prawo do spół-
dzielczego lokatorskiego prawa do miesz-
kania możliwości wyboru: czy chcą je prze-
kształcić w spółdzielcze własnościowe pra-
wo do lokalu czy w prawo odrębnej wła-
sności. Członkowie, a nie ustawa, powinni
też decydować o kwestiach dotyczących

najmu, odrębnej własności czy prawa loka-
torskiego, a w spółdzielni powinien obo-
wiązywać solidaryzm, w tym rozliczeniowy.
– Koszty utrzymania budynków w spółdzielni
powinny być solidarne – uważa Romuald Aj-
chler. Czy to oznacza, że za niepłacących
czynszu będą solidarnie płacić pozostali lo-
katorzy?

Czytają, słuchają, nie uchwalają
Oczywiście wysłuchanie publiczne nie

przyniosło żadnych rozstrzygnięć, ale kilka dni
później, bo 23 lipca 2013 roku, do marsza-
łek Ewy Kopacz wpłynął poselski projekt usta-
wy o zmianie ustawy Prawo spółdzielcze,
w którym zaproponowano nowe brzmienie
Działu XIV Przekształcenie spółdzielni w spół-
kę handlową: „Inne rodzaje spółdzielni, np.
spółdzielnie mieszkaniowe, spółdzielnie mle-
czarskie i spółdzielnie rolnicze (zob. art.
138–180 ustawy z dnia 16 września 1982 r.
– Prawo spółdzielcze), nie będą mogły być
przekształcone w spółki handlowe na mocy
proponowanych przepisów”. Wysłuchanie pu-
bliczne jest dotąd ostatnim elementem pro-
cesu legislacyjnego projektów wszystkich
sejmowych ustaw dotyczących spółdzielni
mieszkaniowych. Do ich uchwalenia jeszcze
długa droga. �
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członków zarządu, członków rady nadzorczej 
i pracowników administracyjnych spółdzielni, planu
remontów, funduszu remontowego, treści statutu



2 dni w tygodniu od 7 do 17, przy otwartych
drzwiach, nie stosując czegoś takiego, jak dni
czy godziny, w których nie przyjmujemy in-
teresantów; zaprzestaliśmy używania słowa
„petent”, a nasi pracownicy robią co możli-
we, aby członek spółdzielni w biurach admi-
nistracji czy zarządu czuł się jak u siebie
w domu; zapewniliśmy łatwy dostęp do biur
dla ludzi starszych i niepełnosprawnych;
wykonano specjalne podjazdy, windy, a w biu-
rze zarządu zorganizowano już w 2005 roku
specjalne centrum obsługi mieszkańców; je-
śli nawet pracownice centrum nie mogą roz-
strzygnąć jakiejś sprawy, to członek nie idzie
do góry, do biur zarządu, ale kierownik dzia-
łu przychodzi do niego na dół, do centrum;
wnioski zgłaszane w trakcie Walnego Zgro-
madzenia, mimo nieobjęcia porządkiem ob-
rad są dopuszczane, a ponadto nie są prze-
głosowywane, ale wszystkie – zgodnie ze sta-
tutem – rozpatrywane są w procedurze we-
wnętrznej przez zarząd, radę nadzorczą, a na-

wet walne zgromadzenie; przestrzegamy
bezwzględne autonomii poszczególnych or-
ganów samorządowych i wypełniamy rolę
nadzorczo-kontrolną z wzajemnym posza-
nowaniem uprawnień. W tym zakresie w spół-
dzielni obowiązuje pełna otwartość działania.
Ponadto ważną rolę odgrywa informacja, jako
przejaw demokracji spółdzielczej. Organy sa-
morządowe otrzymują co miesiąc bardzo ob-
szerne, oprawione dokumenty objęte po-
rządkiem obrad, a także materiały informa-
cyjno-szkoleniowe. Dodatkowo wszyscy
członkowie otrzymują specjalny informator
w ramach wydawanej wspólnie z innymi wro-
cławskimi spółdzielniami „Gazety Połu-
dniowej”.

Co jest największym powodem do świę-
towania w roku jubileuszu i jak zamierzają pań-
stwo uczcić dotychczasowe osiągnięcia?

– Nie o świętowanie chodzi – zwłaszcza
w potocznym znaczeniu tego słowa. Chodzi
o uhonorowanie, odznaczenie dziesiątek
członków zaangażowanych w działalność
spółdzielni. To dzięki nim udaje się nam osią-
gać dobre wyniki ekonomiczne i inwestycyj-
ne, czego przykładem choćby dodatkowe, do-
browolne opodatkowanie się przez członków,
wynoszące 20 gr/mkw., w celu przyspiesze-
nia ocieplenia budynków i likwidacji azbestu,
co też udało się osiągnąć w 2008 roku.

Rozmawiał Piotr Nowacki

www.metalowiec.wroclaw.pl

Jak zarząd SM „Metalowiec” ocenia po-
stęp, jaki dokonał się w zasobności spół-
dzielni, jej strukturach oraz organizacji pra-
cy na przestrzeni 55 lat istnienia?

– Odpowiedź na to pytanie wiązałaby się
z koniecznością przedstawienia całej historii
spółdzielni, bo tak, jak każda spółdzielnia, za-
czynaliśmy od pojedynczych, małych bu-
dynków, by w 1973 roku osiągnąć po-
wierzchnię zasobów mieszkaniowych wy-
noszącą około 100 tys. mkw., a w 1980 roku
zarządzać już 620 tys. mkw., stanowiącymi
5 osiedli, w tym nie tylko we Wrocławiu, ale
też w Kątach Wrocławskich. W tym okresie
wybudowano prawie 12 tys. mieszkań dla
40 tys. mieszkańców Wrocławia. Tyle rodzin
uzyskało własne mieszkanie. Zasobność

spółdzielni powinna być więc mierzona za-
sobnością jej mieszkańców.

Oczywiście spółdzielnia to nie tylko
domy mieszkalne. Członkowie sfinansowali
duży dom kultury czy pomnik 50-lecia spół-
dzielni. Nasze zasoby to też świetlice, kluby,
kilometry dróg, chodników, dziesiątki placów
zabaw. W międzyczasie – ze struktur spół-
dzielni – wyłączyły się odrębne spółdzielnie:
Kąty Wrocławskie, Nowy Dwór oraz ponad
150 domków jednorodzinnych. Zmieniała się
też organizacja i sposób funkcjonowania
spółdzielni. Posiadaliśmy np. własny zakład
budowlano-remontowy, a do dzisiaj utrzy-
mujemy własne służby konserwatorskie
i utrzymania czystości oraz zieleni na osie-
dlach, które są tańsze, lepsze i bardziej dys-
pozycyjne niż firmy zewnętrzne. Zasobność
naszej spółdzielni to jednak nie tylko budyn-
ki i tereny, którymi dysponujemy, ale także wy-
pracowane i akceptowane przez członków za-
sady świadczenia usług na ich rzecz.

Choć nasza działalność została wielo-
krotnie doceniona przez ogólnopolskie gre-
mia, to nigdy nie powiemy, że jesteśmy naj-
lepsi. Nasz sukces to spełnienie kryteriów
Symbolu Spółdzielczości, którym zostaliśmy
uhonorowani w 2012 i 2013 roku, a także
Rankingu Domów Spółdzielczych, w którym
corocznie jesteśmy wyróżniani. Gdyby więc
zapytać, co naszą spółdzielnię odróżnia od
innych, to trzeba odnieść się do kilku zasto-
sowanych przez nas rozwiązań, choćby tego,
że pracujemy cały tydzień od 7 do 15, w tym
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Pełna otwartość
działania

Rozmowa z Jerzym Krukiem, 
prezesem Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Metalowiec” 
we Wrocławiu



ASM ma długą historię, bo jej początki
sięgają 1958 roku. Co było najważniejszym
momentem w działalności na przestrzeni bli-
sko 60 lat i co pozwala cieszyć się dzisiejszą
pozycją?

– Andrychowska Spółdzielnia Mieszka-
niowa została założona w lipcu 1958 roku.
Z inicjatywą jej założenia wystąpiła grupa
młodych osób – pracowników dużych za-
kładów przemysłowych Andrychowa. W związ-
ku ze sprzyjającymi warunkami związanymi
z kredytowaniem budownictwa mieszkanio-
wego, rozpoczęto proces inwestycyjny, któ-
ry stanowił ważny etap w rozwoju. Wraz z bu-
dową mieszkań spółdzielnia stworzyła wła-
sny zakład remontowy i własny zakład cie-
płowniczy, wybudowała pawilony ze sklepa-
mi, punktami usługowymi oraz utworzyła klub
osiedlowy. Od 1992 roku spółdzielnia nie re-
alizuje już nowych inwestycji mieszkaniowych,
ale jest spółdzielnią eksploatującą. Spół-
dzielcze budynki wyróżniają się dobrym sta-
nem technicznym, przyjaznym i estetycznym
wyglądem, a ich otoczenie służy mieszkań-
com.

Kieruje pani spółdzielnią nieprzerwanie
od 25 lat. Jaka koncepcja zarządzania jest
pani najbliższa i najlepiej sprawdza się
w praktyce?

– Spółdzielnia mieszkaniowa jest szcze-
gólną formą przedsiębiorstwa, którego efek-
ty pracy mierzy się nie tylko wskaźnikami eko-
nomicznymi, ale także – a może nawet

przede wszystkim – zadowoleniem miesz-
kańców. Kierowanie spółdzielnią wymaga sze-
rokiej i specjalistycznej wiedzy, a zarazem od-
powiedzialnego i racjonalnego działania.

Mieszkańcy spółdzielczych budynków
są zadowoleni z naszych działań w zakresie
świadczonych usług zarządzania. Nasze bu-
dynki mieszkalne są ocieplone i zmoderni-
zowane, klatki schodowe są czyste i odno-
wione, dachy szczelne, tereny przyległe do bu-
dynków są atrakcyjnie zagospodarowane.
Do dyspozycji mieszkańców pozostaje 24-go-
dzinny serwis techniczny. Ponadto akceptu-
ją oni poziom kosztów utrzymania nieru-
chomości i pozytywnie oceniają działalność
na rzecz środowiska spółdzielczego. Po-
twierdzeniem tego jest deklaracja właścicie-
li o przynależności do spółdzielni i akcepta-
cja spółdzielczej formy zarządzania nieru-
chomościami.

Receptą na dobre wyniki w pracy zarządcy
jest planowe działanie, umiejętne wyzna-
czanie celów oraz realizacja planów zgodnie
z oczekiwaniami spółdzielców. Największym
kapitałem w organizacji spółdzielczej są lu-
dzie, którzy mają pełne rozeznanie zarówno
jeśli chodzi o potrzeby, jak i możliwości ich
realizacji. Podejmujemy starania, aby nasi pra-
cownicy byli dobrze przygotowani do wyko-
nywania obowiązków, posiadali niezbędne wy-
kształcenie i kwalifikacje oraz wymagane
uprawnienia. Samorządowcy wybrani przez
spółdzielców są dobrze poinformowani
o wszystkich problemach dotyczących funk-
cjonowania spółdzielni i są partnerami w za-
rządzaniu spółdzielczym majątkiem w inte-
resie ogółu spółdzielców.

Jak widać – praca w spółdzielni to nie-
ustanne wyzwania, którym staramy się spro-
stać. Dzięki zaangażowaniu pracowników
osiągnięcie założonych celów staje się mimo
wszystko możliwe.

Na ile sytuacja finansowa spółdzielni po-
zwala na systematyczne inwestycje w po-
prawę jakości życia w budynkach spół-
dzielczych oraz plany rozwojowe związane
z budową nowych nieruchomości? 

– Na coraz bardziej wymagającym i kon-
kurencyjnym rynku Andrychowska Spół-
dzielnia Mieszkaniowa postrzegana jest jako
sprawny zarządca nieruchomości. Potwier-
dzeniem efektywności prowadzonej przez nas
działalności gospodarczej są stabilne pod-
stawy przy jednoczesnym pełnym samofi-
nansowaniu.

Zadania gospodarcze realizowane są
przez zespół 83 pracowników o wysokich kwa-
lifikacjach, zaangażowanych w rozwiązy-
wanie różnorodnych problemów, dla których
priorytetem jest dobro mieszkańców. Syste-
matycznie inwestujemy w nieruchomości
oraz wprowadzamy nowe rozwiązania przy-
jazne zarówno mieszkańcom, jak i środowi-
sku naturalnemu. W ostatnich 10 latach
przeznaczyliśmy na remonty ponad 40 mln
zł. Efekty prac remontowych i moderniza-
cyjnych są widoczne gołym okiem.

Przy obecnych uregulowaniach prawnych
mieszkanie jest towarem, którego dostępność
uzależniona jest od możliwości finansowych
nabywcy. Głównym regulatorem sektora
mieszkalnego mają być reguły wolnego ryn-
ku. Niestety, wiele osób nie stać na własne
mieszkanie, w związku z czym istnieje ogrom-
ne zapotrzebowanie na społeczne mieszka-
nia czynszowe. Celem rządowej polityki
mieszkaniowej powinno być zatem stworze-
nie warunków do rozwoju społecznego bu-
downictwa mieszkalnego. Niemożność re-
aktywowania budowy spółdzielczych miesz-
kań lokatorskich przekreśla szansę na rozwój
spółdzielni.

Co uznałaby pani za główne atuty za-
sobów ASM, które przekonują nowych
mieszkańców oraz przekładają się na zado-
wolenie obecnych członków z przynależno-
ści do spółdzielni?

– Myślę, że podstawą jest dobre zarzą-
dzanie i efektywna realizacja wyznaczonych
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Rozmowa z Bogumiłą Zacny-Sporysz, 
prezes zarządu Andrychowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
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Andrychowska Spółdzielnia
Mieszkaniowa w 2014 roku to:

• osiedle pełne zieleni i miejsc do wypoczynku;
• 67 budynków mieszkalnych o łącznej 

powierzchni 167 777 mkw.;
• 3520 mieszkań, w których zamieszkuje 

ponad 9000 mieszkańców;
• uporządkowane tereny zabudowane 

budynkami wraz z infrastrukturą osiedlową;
• pełna dostępność do placówek oświatowych;
• spółdzielczy klub osiedlowy z bogatą 

ofertą zagospodarowania czasu wolnego;
• własny zakład gospodarki cieplnej 

gwarantujący niezależność energetyczną.

Praca w spółdzielni
to nieustanne wyzwania



celów. Wśród nich wskazałabym przede
wszystkim na zapewnienie bezpiecznego
i komfortowego zamieszkiwania w spół-
dzielczych zasobach. Zakończyliśmy program
rewitalizacji zapoczątkowany jeszcze w latach
90. Dzięki niemu aktualny stan techniczny za-
sób przedstawia się następująco: procesowi
termomodernizacji poddano wszystkie 67 bu-
dynków; ocieplono stropodachy budynków;
wymieniono okna na 285 klatkach schodo-
wych; wymieniono bramy wejściowe do
285 klatek schodowych; zmodernizowano wę-
zły cieplne; zakończono program usuwania
okładzin azbestowo-cementowych ze ścian
budynków mieszkalnych i usługowych; zmie-
niono otoczenie zewnętrzne budynków, in-
westując w parkingi, budowę chodników
i miejsc do rekreacji.

Kolejnym celem jest zapewnienie bez-
pieczeństwa energetycznego, co się odbywa
poprzez posiadanie własnych kotłowni osie-
dlowych. Dzięki temu gwarantujemy bez-
pieczeństwo dostaw energii cieplnej i stabil-
ność cen, a także dbamy o środowisko na-
turalne i czyste powietrze. Sieciami przesy-
łowymi o łącznej długości około 10.000 mb
ciepło dostarczane jest do 77 budynków,
w tym 61 budynków mieszkalnych i 16 budyn-
ków użytkowych. Łączna powierzchnia ogrze-
wania ciepłem produkowanym w kotłowniach
spółdzielczych wynosi 184 543 mkw.Ciepło sie-
ciowe dostarczane do mieszkań eliminuje cał-
kowicie zatrucie tlenkiem węgla. Nowoczesna
technologia eksploatacji urządzeń grzew-
czych jest bezpieczna dla zdrowa i życia. Ob-
sługą urządzeń grzewczych doprowadzają-
cych energię cieplną do budynków zajmują się
służby ZGC, które przeprowadzają okreso-
we przeglądy i dbają o ich stan techniczny.
Produkowana energia cieplna wykorzysty-
wana jest również do przygotowania ciepłej
wody użytkowej, z której korzysta 1290
mieszkańców.

Bardzo istotnym elementem na rzecz po-
prawy warunków zamieszkiwania, integracji
mieszkańców, budowania poprawnych rela-
cji międzyludzkich oraz umacniania więzi śro-
dowiskowych jest prowadzenie działalności
społeczno-kultlarnej w spółdzielczym klubie
osiedlowym. Klub jest miejscem spotkań dla

dzieci, młodzieży, dorosłych, seniorów oraz
miejscem działalności wielu organizacji spo-
łecznych, kół i stowarzyszeń. Rocznie z ofe-
rowanych przez nas form spędzania czasu wol-
nego korzysta 8000 mieszkańców. W placów-
ce działają: klub seniora, koło wędkarskie, koło
PTTK – Chałupa, Stowarzyszenia Witalność
i Uniwersytet Trzeciego Wieku, koło brydża
sportowego, koło sympatyków tenisa stoło-
wego. W czasie wakacji i ferii zimowych klub
spółdzielczy organizuje zajęcia dla dzieci i mło-
dzieży, zapewniając opiekę, a jednocześnie ofe-
rując bogaty program zajęć.

Nowi mieszkańcy, którzy kupują miesz-
kania w budynkach spółdzielczych, są zado-
woleni nie tylko ze stanu technicznego miesz-
kań, ale doceniają przestrzeń wspólną, do-
stępność różnorodnych usług, w tym do-
stępność do przedszkoli i szkół. Mieszkańcy
z „długim stażem” doceniają stabilność i prze-
widywalność działań zarządu spółdzielni
oraz gwarancję dobrego zarządzania.

Rozmawiał Piotr Danilczuk

Andrychowska
Spółdzielnia Mieszkaniowa

ul. Włókniarzy 18, 34-120 Andrychów
tel. 33 875 31 50, fax 33 875 27 41

asm-biuro@o2.pl, www.asm.4me.pl
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Co jest dziś największą siłą spółdziel-
czości i jakie założenia są najistotniejsze oraz
najbardziej odczuwane w sektorze nieru-
chomości mieszkaniowych na podstawie
pańskich doświadczeń?

– Siłą spółdzielczości jest dialog społeczny
będący immamentną częścią systemu de-
mokratycznego. Niezmiernie ważne jest to, że
nikt nie musiał go ujmować w ramy prawne,
gdyż tak jak wytworzył się ponad 100 lat temu,
tak trwa do dziś. Natomiast najważniejszą
kwestią dla obecnej spółdzielczości jest skon-
struowanie prawa, które precyzyjnie określi-
łoby czym jest spółdzielnia, a dzięki temu od-
różniałoby ją od podmiotów komercyjnych czy
organizacji non profit. Takie prawo umożli-
wiłoby rozwój spółdzielczości, a nie – jak ma
to miejsce obecnie – zmierzało do jej likwidacji.
Powinno się umacniać pozycję spółdzielczości
w strukturach państwa, gdyż dla prawidło-
wego rozwoju gospodarki nieodzowna jest ko-
egzystencja rożnych form własności. Obec-
nie stosowane prawo dla działalności spół-
dzielczej jest nieustannie poprawiane na nie-
korzyść członków, o czym świadczy chociażby

ustawa śmieciowa czy podatek dochodowy
od osób fizycznych.

W tym roku spółdzielnia obchodzi
90. rocznicę powstania. Co uważa pan za naj-
większy sukces SM ROW na przestrzeni lat
jej istnienia w tak różnych realiach społeczno-
gospodarczych?

– Dla mnie największym sukcesem jest
utrzymywanie spółdzielni w dobrej kondycji
finansowej i sukcesywne podnoszenie stan-
dardów zamieszkania poprzez przeprowa-
dzane modernizacje. W naszych budyn-
kach na bieżąco wprowadzane są nowe
technologie, przez co nieustannie podnosi się
ich standard techniczny, użytkowy i este-
tyczny. Dzięki odnowieniu elewacje nabrały
charakteru i dziś są wizytówką naszej spół-
dzielni. I choć nieustannie zmieniają się
przepisy, to staram się tak ukierunkować dzia-
łania, aby ich konsekwencje w jak najmniej-
szym stopniu dotknęły członków i miesz-
kańców, a jednocześnie, by osiągnęli oni jak
największe korzyści.

Jakie inwestycje przeprowadzone odkąd
pełni pan funkcję prezesa, najbardziej przy-
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Integrujemy
naszą spółdzielczą
rodzinę
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Rozmowa z Janem 
Grabowieckim, 
prezesem zarządu 
Spółdzielni 
Mieszkaniowej ROW 
w Wodzisławiu Śląskim



czyniły się do poprawy jakości życia w za-
sobach spółdzielni?

– Największymi sukcesami są przepro-
wadzone termomodernizacje budynków oraz
likwidacja emisji pyłów poprzez wyelimino-
wanie pieców gazowych. Termomoderniza-
cja, poza walorami estetycznymi, wpłynęła na
zmniejszenie zużycia centralnego ogrzewania,
a zarazem w istotny sposób poprawiła stan
techniczny budynków. Natomiast ograni-
czenie emisji pyłów spowodowało zarówno
zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska, jak
i podniosło standard zamieszkiwania, poprzez

wprowadzenie centralnego ogrzewania wraz
z centralnie ciepłą wodą. O wartości tych in-
westycji świadczy fakt, iż zostały one prze-
prowadzone w budynkach powstałych w la-
tach powojennych.

Nie bez znaczenia jest również odtwo-
rzenie własnej sieci ciepłowniczej na osiedlach,
szczególnie tam, gdzie dostawcą ciepła były
nieistniejące już kopalnie. Wyeliminowało to
straty na sieciach przesyłowych i znacznie ob-
niżyło koszty ogrzewania mieszkań.

Skąd spółdzielnia czerpie nakłady nie-
zbędne na realizację kosztownych prac, ta-
kich jak proces termomodernizacji, i gdzie
szuka pan oszczędności odczuwanych na co
dzień przez mieszkańców w stawkach za eks-
ploatację?

– W naszej spółdzielni duży nacisk kła-
dzie się na racjonalizację wydatków, zarów-

no wprowadzając zmiany
strukturalne w zarządza-
niu spółdzielnią, jak też
prowadząc roboty na pod-
stawie opracowanego pla-
nu modernizacji osiedli,
który sukcesywnie, od
1992 roku był wdrażany
i realizowany w celu zmniej-
szenia zużycia energii ciepl-
nej. Środki na ten cel po-
chodziły z uzyskanych efek-
tów zmian organizacyj-
nych oraz – w znacznym
stopniu – z Banku Go-
spodarstwa Krajowego,
Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Go-

spodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
a także dotacji z EkoFunduszu. Pozyskane
środki pozwoliły na wykonanie kompleksowej
modernizacji budynków, począwszy od mon-
tażu stacji wymienników ciepła, a skończyw-
szy na termomodernizacji. Bez opracowania
planu modernizacji, reorganizacji strukturalnej
oraz pozyskania zewnętrznych środków fi-
nansowych nie osiągnęlibyśmy tak dużych
efektów w zakresie efektywności wykorzystania
energii cieplnej. Równolegle z realizacją pla-
nów modernizacji osiedli, zwłaszcza tych zlo-

kalizowanych na terenach objętych wzmożoną
eksploatacją górniczą, wynegocjowano z do-
stawcami mediów, szczególnie ciepła, wy-
mianę głównych magistrali ciepłowniczych,
aby straty ciepła jeszcze na etapie przesyłu były
jak najmniejsze. W miejscach, gdzie takie ne-
gocjacje nie przyniosły spodziewanych re-
zultatów, wybudowaliśmy własne sieci cie-
płownicze.

Z jakimi problemami natury prawnej, fi-
nansowej, organizacyjnej zmaga się na co
dzień zarząd i jakie zmiany są najbardziej
oczekiwane przez członków spółdzielni?

– Wydaje mi się, że największy problem
stanowią rozwiązania proponowane i wdra-
żane przez ustawodawców. To one wprowa-
dzają w funkcjonowanie spółdzielni nieko-
rzystne zamieszanie. Nam, pomimo tych
zmian, udaje się w miarę dobrze funkcjono-
wać, chociaż wymaga to nierzadko wielu do-
stosowawczych rozwiązań. Staramy się je
wdrażać tak, aby były jak najmniej odczuwalne
dla członków i mieszkańców – nie zawsze po-
dzielając intencję ustawodawcy – i to, jak na
razie, nam się udaje. Utrzymujemy przy tym
dobrą kondycję finansową, co zostało po-
twierdzone nadaniem „Certyfikatu Wiary-
godności Biznesowej”, a jednocześnie za-
chowujemy opłaty zależne od spółdzielni na
niskim poziomie, bo regulacje opłat na fun-
dusz remontowy czy eksploatację na prze-
strzeni ostatnich kilku lat kształtują się w gra-
nicach 0,04 do 0,07 zł/mkw. miesięcznie, co
w przeliczeniu na mieszkanie o powierzchni
50 mkw. stanowi kwotę od 2,5 do 3,5 zł/mkw.
miesięcznie.

Jakie działania przyczyniają się do za-
ufania członków spółdzielni wobec decyzji
i działań zarządu? Jakie metody zarządza-
nia najlepiej sprawdzają się w kierowaniu
spółdzielnią i planowaniu jej rozwoju?

– Z pewnością podstawą jest szczerość
wobec członków, przejawiająca się bieżącym
rozliczaniem z prowadzonej działalności,
prowadzeniem konsultacji w zakresie plano-
wanych remontów, informowaniem o zmia-
nach w opłatach oraz wyjaśnianiem powodów
tych zmian. Angażowanie członków i miesz-
kańców w działania prowadzone przez organy
samorządowe wpływa na integrację naszej
spółdzielczej rodziny. Z tego powodu co roku
prowadzimy zebrania na każdym osiedlu in-
dywidualnie, gdyż działalność spółdzielni
na terenie czterech miast wymaga konsulta-
cji w każdym mieście i na każdym osiedlu in-
dywidualnie, w związku ze zróżnicowanymi
wymaganiami i potrzebami mieszkańców.
Część zadań ma funkcje planów długofalo-
wych, inne krótkofalowych, dlatego tak waż-
ne jest ustalenie ich kolejności. Cieszymy się,
że mieszkańcy chętnie uczestniczą w tych pro-
cesach.

Rozmawiał Tomasz Rekowski

www.sm-row.pl
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Następne spółdzielnie rosły już jak
przysłowiowe grzyby po desz-
czu: w Poznaniu, Gnieźnie, Lesz-
nie, Chojnicach, Obornikach, Ra-

wiczu, Ostrowie Wielkopolskim, Kościanie.
W spółdzielczości przodowała Wielkopolska.
Pierwsze spółdzielnie mieszkaniowe na
Śląsku powstały dopiero w 1908 roku
w Chorzowie i zaraz potem w Katowicach.
W 1907 roku w Krakowie powstało Po-
wszechne Towarzystwo Budowy Tanich Do-
mów Mieszkalnych i Domów Robotniczych.

Spółdzielczość zawsze była ruchem osób
przedsiębiorczych, ale także wykazujących się
wysokim poziomem wrażliwości społecz-
nej, potrafiących zabiegać i dbać o dobro
wspólne, co często zbliżało ich do ruchu so-

cjalistycznego. Historia spółdzielczości to za-
tem także historia fenomenalnych życiorysów.

Związki ruchu obrony praw lokatorów
z ruchem spółdzielczym widoczne są w takich
inicjatywach, jak założone w 1915 roku w Ło-
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Pierwsze próby założenia spółdzielni mieszkaniowej na ziemiach polskich
były czynione w Krakowie w 1897 roku – przypomniał na portalu 
krytykapolityczna.pl Łukasz Dąbrowiecki. – Jednak większą skutecznością
wykazała się Urzędnicza Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa, 
powołana do życia w Tczewie 26 sierpnia 1898 roku, która już dwa 
lata później oddała do użytku cztery budynki mieszkalne. Stoją one 
zresztą do dzisiaj przy ulicy Sobieskiego
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Spółdzielczość zawsze była ruchem osób 
przedsiębiorczych, ale także wykazujących się
wysokim poziomem wrażliwości społecznej, 
potrafiących zabiegać i dbać o dobro wspólne

Przede wszystkim 
dach nad głową



dzi Stowarzyszenie dla Obrony Lokatorów
„Lokator”, które następnie przekształciło się
w spółdzielnię budowlaną. W 1925 roku
Łódź miała już kilka prężnych wspólnot
spółdzielczych: „Ognisko”, Łódzką Spół-
dzielnię Budowy Domów Udziałowych,
Spółdzielcze Stowarzyszenie Mieszkaniowe
Pracowników Kolejowych czy Robotniczą
Spółdzielnię Mieszkaniową „Naprzód”.

Najbardziej zaś uspółdzielczonym mia-
stem była przed II wojną światową Warsza-
wa. W grudniu 1921 roku z inicjatywy grupy
działaczy robotniczej spółdzielczości spo-
żywców oraz Klasowych Związków Zawo-
dowych powstała jedna z najstarszych w sto-
licy, chyba najsłynniejsza, a na pewno wzor-
cowa dla całego kraju Warszawska Spół-
dzielnia Mieszkaniowa.

Stracone szanse
Spółdzielnie mieszkaniowe kojarzą się

dziś najczęściej z przaśnością i rozsypanymi
po trawnikach blokami z prefabrykatów,
czasem z nieusuwalnym przez dekady za-
rządem, który spółdzielnię przemienił w do-
chodową działalność prywatną – konkludu-
je Łukasz Dąbrowiecki – Jednak stan obec-
ny spółdzielczości jest tylko efektem wielo-
letniego jej niszczenia. Najpierw poprzez
upaństwowienie działalności kooperatyw
w okresie Polski Ludowej oraz zerwanie z eto-
sem spółdzielczym, który żywy był jeszcze
przez wiele lat po II wojnie światowej. Na-
stępnie poprzez dalszą degenerację organi-
zacyjną i ekonomiczną pod wpływem ideologii
wolnorynkowej w III RP.

Dziś coraz więcej osób, nawet tych po-
siadających stałą pracę, nie jest w stanie po-
zwolić sobie na zakup mieszkania. Pomiesz-
kują więc z rodzicami, wynajmują po wyso-
kich komercyjnych stawkach mieszkania na
spółkę ze znajomymi, ewentualnie sprzeda-
ją bankom swoją pracę na trzydzieści lat do
przodu, płacąc wysoką marżę zarówno
„banksterom” (termin pochodzi z połączenia
słów: bankier + gangster), jak i deweloperom,
przeobrażając się we współczesną pańsz-
czyźnianą siłę roboczą. Co gorsza, postępu-
jąca tendencja do zajmowania centrów du-
żych miast przez ludzi bogatych skutkuje falą
brutalnych eksmisji.

Wszyscy równi
W spółdzielniach jedynym podmiotem

władzy są ich członkowie. Spółdzielcy są
równi bez względu na ich status majątkowy
i pozycję w społeczeństwie. Każda zrzeszo-
na osoba ma takie samo prawo głosu bez
względu na wkład finansowy, jaki wniosła do
spółdzielni – przypomniał Łukasz Dąbro-
wiecki.

Dowartościowanie dzisiejszych spół-
dzielców można także zacząć od przypo-
mnienia prawdziwych korzeni spółdzielczo-
ści, gdy dążenie do zaspokojenia podstawo-
wych potrzeb łączyło się z ideą sprawiedli-

wości społecznej, samorządności, postępu
i oddolnej modernizacji kraju.

Spółdzielczość mieszkaniowa jest nie
tylko elementem rozległej historii gospodar-
ki społecznej, ale również historii idei oraz
piękną kartą w kulturze naszego społeczeń-
stwa. Dzieli swoje ideowe fundamenty z in-
nymi wielkimi gałęziami kooperatyzmu: spół-
dzielczością spożywczą, rolniczą, oszczęd-
nościowo-pożyczkową, spółdzielczością pra-
cy itd. Niektóre z nich, współcześnie zmie-
niając strukturę własności, osiągnęły gigan-
tyczne sukcesy finansowe w kapitalistycznych
realiach. W sektorze bankowym wystarczy
wspomnieć spółdzielcze kasy Raiffeisena
czy spółdzielczą kasę rolników Credit Agri-
cole, a szukając bliżej – największą spółdzielnię
mleczarską Mlekpol (producenta marki „Ła-
ciate”). Jednak nie sposób nie zauważyć, że
sukces ten został okupiony porzuceniem za-
sad spółdzielczości.

Wspólnota problemów
Pewną jaskółką i nowym podglebiem

dla ruchu spółdzielczego mogą stać się co-
raz lepiej zorganizowane ruchy lokatorskie,
w postaci m.in. takich inicjatyw, jak mikro-
spółdzielnie albo wspólnoty mieszkaniowe.
Jest to ogół właścicieli, których lokale wcho-
dzą w skład określonej nieruchomości (zwy-
kle jednego budynku wraz z otaczającym te-
renem). Pojęcie to wprowadziła ustawa, któ-
ra weszła w życie 1 stycznia 1995 roku.

Jeszcze 2 lata temu spółdzielnie zarzą-
dzały 2,6 mln lokali. Obecnie jest ich niewie-
le ponad 2 mln. Stało się tak dzięki regulacjom
prawnym, które sprzyjają przekształceniu

spółdzielczych praw do mieszkań we wła-
sność. To otwiera drogę do tworzenia wspól-
not. Ten proces będzie postępował, bo aż po-
nad 1,2 mln mieszkań, pozostających ciągle
w zarządzie spółdzielni, jest przedmiotem od-
rębnej własności osób fizycznych.

Mieszkańcy budynku spółdzielczego,
w którym wszystkie lokale są ich własnością,
mają dwie możliwości: pozostać w spółdzielni
lub wyodrębnić się z niej jako wspólnota. Je-
żeli wspólnota nie powstanie, to wówczas wła-
ściciele będą ponosić opłaty na rzecz spół-
dzielni na eksploatację i utrzymanie wszyst-
kich nieruchomości. – Aby móc wystąpić
z wnioskiem o wyodrębnienie własności lo-
kalu po to, aby w budynku powstała wspól-
nota, na wnioskodawcy nie mogą ciążyć za-

dłużenia wobec spółdzielni – powiedziała ad-
wokat Maria Urbańska.

Członkowie spółdzielni, którym przy-
sługuje własnościowe prawo do lokalu, mogą
domagać się podziału spółdzielni po to, by
wydzielić organizacyjnie swój blok. Do tego
potrzebna jest uchwała o podziale, podjęta
większością głosów spółdzielców, zamiesz-
kałych w bloku. Musi ona zawierać propozycję
podziału. Najczęściej ze spółdzielni albo z czę-
ści jej majątku tworzona jest wówczas nowa
spółdzielnia.

Czy wspólnoty gospodarują swoją wła-
snością lepiej niż spółdzielnie? Nie ma na to
jednoznacznej odpowiedzi. Jeżeli wyłączony
ze spółdzielni budynek jest w dobrym stanie,
jest z tym łatwiej. Gdy potrzebne są poważ-
ne remonty, pojawiają się kłopoty. Dlatego
część spółdzielców chce pozostać w dotych-
czasowych strukturach, licząc, że duża or-
ganizacja łatwiej sobie z nimi poradzi. Nie bra-
kuje jednak chętnych do podjęcia ryzyka.

A jak kształtują się opłaty za mieszkania
w spółdzielniach i wspólnotach? Też różno-
rodnie. Jak podaje Instytut Rozwoju Miast,
w stolicy np. wspólnoty każą płacić więcej niż
spółdzielnie. Podobnie jest w Poznaniu czy
Zabrzu. Mniej natomiast mieszkańców wspól-
noty kosztują opłaty za mieszkanie w Kra-
kowie czy Zielonej Górze. Średnio spół-
dzielnie są droższe o około 10 proc.

– Czy wspólnoty mieszkaniowe wygrają
ze spółdzielniami i przejmą ich majątek? – za-
stanawiała się Urszula Szyperska w „Polity-
ce” i doszła do wniosku, że na pewno szyb-
ko to nie nastąpi. Wielkie spółdzielnie miesz-
kaniowe trzymają się mocno. Większość

przetrwała lata transformacji bez podziałów,
utraty osiedli czy nawet pojedynczych bloków.
W 1988 roku w Polsce było 3128 spółdziel-
ni mieszkaniowych, ostatnio ich liczbę sza-
cuje się na niewiele więcej, bo około 3,5 tys.
(według „Raportu o spółdzielczości pol-
skiej”). Od 2007 roku, po nowelizacji prawa
spółdzielczego, przeprowadzenie podziału sta-
ło się łatwiejsze. Ale nadal stanowi rzadkość.

Podsumowując ten temat, sięgnąłem do
pamięci. Z dzieciństwa przypomniałem so-
bie opowiastkę „Budowały dom zwierzęta”.
Była w niej konkluzja: „Puchacz tak ustalił
z sową – przede wszystkim dach nad głową”.
A sowa to przecież symbol mądrości.

Opr. CR
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W spółdzielniach jedynym podmiotem władzy 
są ich członkowie. Spółdzielcy są równi bez
względu na ich status majątkowy i pozycję 
w społeczeństwie. Każda zrzeszona osoba ma
takie samo prawo głosu bez względu na wkład 
finansowy, jaki wniosła do spółdzielni



Co roku Związek Powiatów Pol-
skich bierze pod lupę samorzą-
dowe poczynania minionego roku,
tworząc na podstawie przyjętych

kryteriów i opracowanej punktacji zestawie-
nie liderów wśród władz lokalnych. Ranking
Powiatów i Gmin, oparty na zasadzie bez-
płatnego i dobrowolnego uczestnictwa
wszystkich samorządów szczebla gminnego
i powiatowego, jest jedyną w Polsce inicja-
tywą tego typu, obejmującą szeroki zakres
czynników decydujących o ostatecznej kla-
syfikacji, a zarazem aktualizowaną na bieżąco
przez ekspertów w trybie on-line. Ranking
trwa przez cały rok i jest prowadzony w sze-
ściu kategoriach jednostek samorządu tery-
torialnego – odrębnie dla powiatów do 60 tys.
mieszkańców, powiatów od 60 do 120 tys.
mieszkańców, powiatów powyżej 120 tys.
mieszkańców, miast na prawach powiatu,
gmin miejskich i miejsko-wiejskich oraz
gmin wiejskich.

Samorządy są oceniane na podstawie
przesłanej dokumentacji ilustrującej doko-
nania JST odpowiadające zróżnicowanym
aspektom samorządowej działalności, wery-
fikowanej następnie przez komisję. Uwzględ-
nienie szerokiego zakresu sfer aktywności sa-
morządowej, zgrupowanych w dziesięciu
grupach tematycznych, daje wiarygodny ob-
raz kondycji danej jednostki, skuteczności za-
rządzania i jakości życia społeczności lokal-
nej. Na pozycję w zestawieniu samorządów
danej kategorii wpływają takie elementy, jak
działania proinwestycyjne i prorozwojowe,
rozwiązania poprawiające jakość obsługi
mieszkańca oraz funkcjonowania jednostki sa-
morządu terytorialnego, rozwój społeczeństwa
informacyjnego, rozwój społeczeństwa oby-
watelskiego, umacnianie systemów zarzą-
dzania bezpieczeństwem informacji, pro-
mocja rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia
i pomocy społecznej, wspieranie działań na
rzecz gospodarki rynkowej, promocja roz-
wiązań ekoenergetycznych i proekologicznych,
współpraca krajowa i międzynarodowa, dzia-
łania promocyjne. Taki wachlarz czynników
decydujących o notowaniach w zestawieniu
pozwala dokonać rzetelnej oceny, na którą
składa się zarówno funkcjonowanie urzędu
gminy lub miasta albo starostwa, a więc ob-

sługa mieszkańców, jak i dbałość o ich wa-
runki do życia i rozwoju, a także troska o wi-
zerunek i promocję jednostki w kraju i na świe-
cie.

Zwycięstwo samorządu w danej katego-
rii wiąże się z prestiżem, szerokim uznaniem
społecznym i środowiskowym oraz motywacją
do utrzymania wysokiej lokaty, ale również
z przyznaniem tytułu „Dobrego Polskiego Sa-
morządu”. Wraz z prawem posługiwania się
zaszczytnym tytułem i logotypem laureaci
otrzymują okolicznościowe puchary i dyplo-
my, które są im wręczane podczas corocznej
ogólnopolskiej konferencji organizowanej
przez ZPP. Samorządy, które uzyskały naj-
większy procentowy udział realizacji katego-
rii rankingowych mogą otrzymać specjalne
wyróżnienie – tytuł „Super Powiatu” lub „Su-
per Gminy”, świadczący o kompleksowych
i wielopłaszczyznowych działaniach danego
samorządu. �
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Wzorowe samorządy na podium
Początek roku przyniósł wiele noworocznych 
postanowień, decyzji i planów. Niektórym 
samorządom dostarczył też powodów do dumy 
i radości związanych z wysoką pozycją 
w ogólnopolskim Rankingu Powiatów i Gmin, 
od lat organizowanym przez Związek 
Powiatów Polskich

RANKING SAMORZĄDÓW

Ranking powiatów 
do 60 tysięcy mieszkańców

1. powiat drawski
2. powiat gołdapski
3. powiat lubański
4. powiat przasnyski
5. powiat augustowski
6. powiat hajnowski
7. powiat elbląski
8. powiat świdwiński
9. powiat wałecki
10. powiat bielski (podlaskie)

Ranking powiatów 
do 120 tysięcy mieszkańców

1. powiat słupski
2. powiat tomaszowski (lubelskie)
3. powiat piotrkowski
4. powiat jędrzejowski
5. powiat szczecinecki
6. powiat myśliborski
7. powiat gryfiński
8. powiat kartuski
9. powiat ostródzki
10. powiat ełcki
11. powiat toruński
12. powiat kwidzyński
13. powiat świecki
14. powiat żniński
15.powiat suski

Ranking powiatów powyżej 
120 tysięcy mieszkańców

1. powiat kielecki
2. powiat cieszyński
3. powiat poznański
4. powiat myślenicki
5. powiat żywiecki
6. powiat tomaszowski (łódzkie)
7. powiat pilski
8. powiat olsztyński
9. powiat nowosądecki
10. powiat jarosławski

Ranking miast 
na prawach powiatu

1. Legnica
2. Słupsk
3. Nowy Sącz
4. Zabrze
5. Dąbrowa Górnicza
6. Krosno
7. Rybnik
8. Rzeszów
9. Kraków
10. Piotrków Trybunalski

Ranking gmin miejskich     
i miejsko-wiejskich

1. Płońsk
2. Polanica-Zdrój
3. Bolesławiec
4. Barcin
5. Dąbrowa Tarnowska
6. Stronie Śląskie
7. Czechowice-Dziedzice
8. Sochaczew
9. Siewierz
10. Biłgoraj

Ranking gmin wiejskich

1. Chełmiec
2. Kobylnica
3. Wielka Wieś
4. Zabierzów
5. Korzenna
6. Borzęcin
7. Gołcza
8. Ruda-Huta
9. Postomino
10. Limanowa



Co stoi za wielokrotnym sukcesem po-
wiatu kieleckiego, który od lat zajmuje miej-
sce na podium rankingu ZPP, a w 2013 roku
ponownie zwyciężył w swojej kategorii?

– Po raz siódmy powiat kielecki tryum-
fował w prestiżowym rankingu Związku Po-
wiatów Polskich. To dla nas ogromne wy-
różnienie, potwierdzenie naszej dobrej pra-
cy, ale i zobowiązanie, bowiem z roku na rok
poprzeczka jest coraz wyżej postawiona.
W ubiegłym roku udało nam się zdobyć punk-
ty we wszystkich jedenastu, tak różnorodnych,
kategoriach rankingu, co dowodzi, że naszym
priorytetem jest zrównoważony rozwój od in-
frastruktury drogowej, inwestycji, przez edu-
kację, ochronę zdrowia, pomoc społeczną, aż
po działania służące rozwojowi społeczeństwa
informatycznego i obywatelskiego. Nie bez
znaczenia są także przedsięwzięcia popra-
wiające jakość obsługi mieszkańców i funk-
cjonowanie naszej jednostki. To zwycięstwo
jest zasługą całego zespołu Starostwa Po-
wiatowego w Kielcach oraz naszych jedno-
stek organizacyjnych.

Które spośród kryteriów branych pod
uwagę w rankingu zaliczyłby pan do naj-
mocniejszych stron powiatu?

– Powiat kielecki największą liczbę punk-
tów, bo aż 12000, zdobył za pozyskiwanie ze-
wnętrznych środków, zarówno zagranicznych,
jak i krajowych. W ubiegłym roku śmiało się-
galiśmy po pozabudżetowe wsparcie m.in. na
inwestycje drogowe, projekty edukacyjne
czy działania służące osobom bezrobot-
nym i niepełnosprawnym. Dzięki wsparciu
ze środków Unii Europejskiej sfinalizowa-
liśmy w ubiegłym roku m.in. budowę blo-
ku operacyjnego w Szpitalu Powiatowym
w Chmielniku, realizowaliśmy także projekt
„Równi lecz różni”, który skierowany był do
niepełnosprawnych mieszkańców powiatu
kieleckiego. Zewnętrzne środki, zarówno te
unijne, jak i krajowe – tzw. schetynówki i po-
wodziówki – pozwoliły na szereg inwestycji
drogowych. Dla przykładu podam tylko
jedną z największych ubiegłorocznych in-
westycji – modernizację 5,7-kilometrowego
odcinka drogi powiatowej łączącej gminy
Górno z Daleszycami. Wartość przedsię-
wzięcia to 3 mln 947 tys. zł, z czego połowa
kwoty to dofinansowanie z Narodowego Pro-
gramu Przebudowy Dróg Lokalnych.

Jak podchodzi pan do rywalizacji mię-
dzy samorządami? To dobra motywacja do

wzmożonej pracy i starań o jak najlepsze wy-
niki?

– Ranking Związku Powiatów Polskich
pokazuje realną, codzienną pracę samorzą-
dów. Tym bardziej jego ostateczny wynik ma
dla nas ogromne znaczenie. W ubiegłym roku,
podobnie zresztą, jak i w latach poprzednich,
rywalizacja była bardzo zacięta, samorządy

bardzo ambitnie podeszły do współzawod-
nictwa. Uważam, że motywuje ono do po-
dejmowania coraz to nowszych wyzwań i re-
alizacji przedsięwzięć, które służą przecież roz-
wojowi naszej małej ojczyny i jej mieszkań-
com.

Jakie pomysły czekają na realizację
w bieżącym roku, aby jeszcze bardziej ugrun-
tować pozycję powiatu i wpłynąć na zado-
wolenie mieszkańców z pracy samorządu?

– Ten rok będzie dla nas z wielu wzglę-
dów przełomowy, choćby dlatego, że bardzo
skrupulatnie przygotowujemy się do nowego,
unijnego programowania. W nowej per-
spektywie finansowej na lata 2014–2020
zmienią się cele – priorytetem będzie wspie-
ranie przedsiębiorczości, innowacji i nauki,
konkurencyjnej gospodarki oraz nowoczesnej
komunikacji. Regionalny Program Operacyjny
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-
2020 będzie dysponował 1 223,3 mln euro.
Powiat kielecki już złożył wnioski na dofi-
nansowanie kilku bardzo ciekawych projek-
tów, takich jak choćby modernizacja bloku po-
rodowo-operacyjnego i budowa nowego pa-
wilonu szpitalnego w Świętokrzyskim Cen-
trum Matki i Noworodka w Kielcach czy re-
mont i doposażenie bazy sprzętowej Powia-
towego Centrum Usług Medycznych w Kiel-
cach. Rozpoczęliśmy także realizację cieka-
wego programu pilotażowego „Schematom
STOP”, skierowanego do rodzin wielo-
dzietnych korzystających ze wsparcia urzędów
pracy oraz ośrodków pomocy społecznej. Ten
rok to także czas realizacji inwestycji w in-
frastrukturę sportowo-rekreacyjną w ramach
funduszu szwajcarskiego w naszych dwóch
domach pomocy społecznej, gruntowaną
termomodernizację przejdzie również nasza
lecznica przy ul. Prostej.

Ważnym wydarzeniem będzie przepro-
wadzka naszego urzędu i większości jego jed-
nostek do nowej, własnej siedziby. Dzięki temu
poprawi się nie tylko jakość pracy naszych
urzędników, ale także – co jeszcze ważniejsze
– obsługi interesantów. Do tej pory wynaj-
mowaliśmy bowiem pomieszczenia w różnych
punktach Kielc, teraz wszystkie wydziały
znajdą się pod jednym dachem. Jak widać na
brak pracy nie będziemy narzekać.

Rozmawiała Magdalena Szczygielska

www.powiat.kielce.pl

Otwarci na wyzwania
Ten rok będzie dla nas z wielu względów przełomowy, choćby dlatego, 
że bardzo skrupulatnie przygotowujemy się do nowego, unijnego 
programowania – mówi Zdzisław Wrzałka, starosta kielecki

Symbolem naszej małej ojczyzny jest
klasztor na Świętym Krzyżu
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Atrakcyjne produkty turystyczne, do-
stępne o każdej porze roku, są du-
żym atutem powiatu słupskiego.
Bogactwo krajobrazu – czyste, sze-

rokie plaże, jeziora, rzeki oraz parki kuszą mi-
łośników natury, a liczne zabytkowe pałace,
dwory i obiekty sakralne spodobają się każ-
demu amatorowi kultury i sztuki. Powiat słup-
ski stwarza też doskonałe możliwości do upra-
wiania sportów – wodnych, rowerowych,
pieszych i ekstremalnych, co przyciąga oso-
by lubiące aktywny wypoczynek. Liczne szla-
ki turystyczne oraz cykliczne imprezy spoty-
kają się z dużym uznaniem tych, którzy lubią
dobrą zabawę, muzykę i smaczną kuchnię. Na
szczególną uwagę zasługują imprezy folklo-
rystyczne organizowane przez Muzeum Wsi
Słowińskiej w Klukach orz Muzeum Kultu-
ry Ludowej Pomorza w Swołowie, a także Fe-
stiwal legend Rocka w Dolinie Charlotty
w Strzelinku, Ogólnopolski Zjazd Maskotek
w Rowach czy Festiwal Sztucznych Ogni
w Ustce.

Z punktu widzenia mieszkańców i przed-
siębiorców bardzo ważna jest infrastruktura
drogowa, dlatego ogromne środki są prze-
znaczane co roku na budowę i przebudowę
dróg w regionie. Samorząd powiatu sprzyja
inwestorom i przedsiębiorcom, kładąc ogrom-
ny nacisk na działania prorozwojowe. Do ich
dyspozycji pozostają tereny przeznaczone za-
równo pod budownictwo rzemieślnicze, usłu-
gowe, przemysłowe, jak i mieszkaniowe. Do-
stępne są również tereny pod działalność tu-

rystyczną i rekreacyjną. Pomoc przedsię-
biorcom w zakresie pozyskiwania środków
oraz sprawnego rozpoczęcia działalności
oferują pracownicy słupskiego Starostwa
oraz Powiatowego Urzędu Pracy. Słupski sa-
morząd jest otwarty na współpracę z inwe-
storami zarówno z kraju, jak i zagranicy.

Lokalne samorządy kładą duży nacisk na
poprawę jakości obsługi mieszkańców, reali-
zują również zadania z zakresu bezpieczeń-
stwa, co się odbywa dzięki sprawnej współ-
pracy ze służbami medycznymi i munduro-
wymi. Poprawiana jest infrastruktura spo-
łeczna poprzez modernizację budynków uży-
teczności publicznej czy restaurację zabytków.
Wdrażane są rozwiązania z zakresu ochro-
ny zdrowia i pomocy społecznej. W ostatnich
latach uruchomiona została pierwsza w Pol-
sce karetka wodna i utworzono Edukacyjne
Centrum Zarządzania Kryzysowego. Obec-

nie realizowany jest projekt „Organizacja ką-
pielisk wodnych na terenie powiatu słup-
skiego”, który poprawi bezpieczeństwo miesz-
kańców i turystów wypoczywających nad mo-
rzem i jeziorami w Obłężu i Korzybiu.

www.powiat.slupsk.pl
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Powiat słupski otwarty 
na turystów, inwestorów 
i mieszkańców
Powiat słupski od lat prowadzi efektywną współpracę z lokalnymi 
samorządami gminnymi, co sprawia, że region jest coraz lepiej postrzegany
na arenie krajowej i międzynarodowej. Wspólne działania skupione są 
przede wszystkim na poprawie infrastruktury drogowej oraz działaniach 
proinwestycyjnych i prorozwojowych. Nie bez znaczenia dla osiągnięcia 
tych celów są skutecznie pozyskiwane zewnętrzne środki finansowe
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Dzięki wynikom za rok
2013 w rankingu sa-
morządów ZPP powiat
słupski ponownie znalazł
się na pierwszym miejscu
w kategorii powiatów do
120 tys. mieszkańców.
Co pozwoliło utrzymać
tak dobry wynik?
– Jesteśmy bardzo

szczęśliwi, że udało nam się kolejny raz
zająć pierwsze miejsce. Sukces ten jest
osiągnięciem całego sztabu osób, które
pracują w Starostwie Powiatowym w Słup-
sku oraz podległych nam jednostkach orga-
nizacyjnych. Pozycja lidera umacnia nasz
pozytywny wizerunek na arenie krajowej, bo
obrazuje skuteczność działań samorządu
i determinację w osiąganiu wyznaczonych
celów. Staramy się nie tylko utrzymać
osiągnięty już wysoki poziom na wielu
płaszczyznach działań, lecz wciąż doskonalić
rozwiązania, które powodują, że mieszkań-
com naszego powiatu żyje się lepiej. Pokazu-
jemy jakie efekty może dać partnerska
współpraca samorządów i aktywność mie-
szkańców.

Sławomir Ziemianowicz, 
starosta słupski

Jak ważnym wsparciem dla rozwoju powiatu tomaszowskie-
go były fundusze unijne na lata 2007–2013?

– Perspektywa finansowania 2007–2013 była dla powiatu cza-
sem wytężonej pracy. Realizowano zadania w strategicznych ob-
szarach działalności samorządu, czyli w ochronie zdrowia oraz edu-

kacji, jak również inwestycje dro-
gowe poprawiające bezpieczeń-
stwo komunikacyjne w powiecie.
W 2008 roku – jako jeden z pierw-
szych w Polsce – przekształcony
został szpital powiatowy – obec-
nie Tomaszowskie Centrum Zdro-
wia Sp z o.o. Fundusze unijne po-
zwoliły nam na podniesienie ja-
kości usług zdrowotnych dzięki
zakupowi 3 nowoczesnych am-
bulansów z wyposażeniem oraz
sprzętu na oddział ginekologicz-
ny, ortopedyczny i na sale ope-
racyjne. W 2013 roku sukcesem
było oddanie do użytku wysokiej
klasy tomografu i rezonansu, za-
kupionych w ramach dofinanso-
wanego projektu. Łącznie dota-

cje z UE na inwestycje w ochronę zdrowia w latach 2007–2013 wy-
niosły około 6 mln zł. Ponadto doposażyliśmy naszych strażaków
w wóz bojowy oraz wysokiej klasy podnośnik, których zakup został
dofinansowany przez UE w wysokości 2 mln zł.

Jakie inwestycje były w ostatnim czasie kluczowe dla funk-
cjonowania powiatu i jakości życia mieszkańców?

– Dbając o komfort uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz
o środowisko, systematycznie przeprowadzamy termomoderniza-
cje budynków dydaktycznych. Przykładem jest projekt zrealizowa-
ny w budynkach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w To-
maszowie Mazowieckim, dofinansowany ze środków EFRR. W 2012
roku wykonano docieplenie ścian budynków, a rok później docie-
plono halę sportową i wymieniono instalację centralnego ogrzewania,
przy dofinansowaniu o wartości około 1,4 mln zł. Sukcesywnie pro-
wadzone są prace termomodernizacyjne w pozostałych placówkach
oświatowych, w tym także przy udziale środków z WFOŚiGW w Ło-
dzi. Kolejnym priorytetem działań samorządu jest poprawa stanu
dróg i bezpieczeństwa komunikacyjnego. W 2010 roku zakończy-
liśmy projekt „Przebudowa ciągu dróg powiatowych Inowłódz-
Konewka(Spała)–Lubochnia–Ujazd” dofinansowany z UE w wy-
sokości około 13 mln zł. Oprócz tego realizowaliśmy kilka mniej-
szych projektów unijnych oraz tzw. Schetynówki. Wybudowaliśmy
też nową siedzibę Starostwa Powiatowego. Mam nadzieję, że za-
równo petenci, jak i pracownicy, są zadowoleni z warunków, w ja-
kich świadczymy aktualnie usługi.

Rozmawiał Piotr Nowacki

www.powiat-tomaszowski.pl

Inwestycje 
z rozmachem 
Rozmowa z Piotrem Kagankiewiczem,
starostą tomaszowskim



Co oprócz korzystnego położenia w cen-
tralnej, dobrze skomunikowanej części kra-
ju decyduje o atrakcyjności powiatu i wpły-
wa na jego stabilną pozycję?

– Powiat piotrkowski to nasza „mała oj-
czyzna”, rozwijająca się dynamicznie dzięki
pracy 11 samorządów gminnych, przy współ-
pracy samorządu powiatowego. W ciągu 15
lat wspólnie z gminami stworzyliśmy tu do-
bry klimat społeczno-gospodarczy. Razem
dbamy o powiatową służbę zdrowia, pomoc
społeczną, specjalistyczne wsparcie psycho-
logiczno-pedagogiczne dzieci i młodzieży,
a także inwestujemy w infrastrukturę drogo-
wą. Jest to możliwe dzięki pełnemu zaanga-
żowaniu radnych powiatowych oraz człon-
ków zarządu powiatu, któremu przewodni-
czę od początku jego powstania. To samo-
rządowe zaufanie procentuje i dziś mam prze-
konanie, że ta chęć współpracy jest dobrze po-
strzegana nie tylko przez naszych sąsiadów,
ale także przez samorząd województwa.
Nieustająco dbamy o rozwój i integrację
społeczeństwa poprzez inspirowanie i wspie-
ranie takich organizacji społecznych, jak:
ochotnicze straże pożarne, koła gospodyń
wiejskich, ludowe zespoły sportowe, izby
rolnicze. Wraz z nimi pielęgnujemy nasze
piotrkowskie tradycje i promujemy zdrową
polską żywność. Z myślą o organizacjach po-
zarządowych utworzyliśmy Lokalny Ośrodek
Wspierania Ekonomii Społecznej, który za-
pewnia im wszechstronną pomoc meryto-
ryczną i szkoleniową.

Z jakich wyników i dokonań wypraco-
wanych przez samorząd jest pan najbardziej
zadowolony, patrząc na rozwój jednostki
w ostatnich latach?

– Cieszy mnie zadowolenie mieszkańców
z pracy Starostwa Powiatowego w Piotrko-
wie Trybunalskim. Jest to nasz priorytet,
dlatego z wielkim szacunkiem podchodzimy
do każdego interesanta. Udało nam się zna-
cząco poprawić warunki obsługi poprzez
utworzenie Biura Obsługi Interesantów.
Oprócz pełnej informacji o usługach świad-

czonych w urzędzie, w biurze obsługi moż-
na dowiedzieć się np. o tym, gdzie w powie-
cie i w regionie zrobić badania diagnostycz-
ne, znaleźć lekarza specjalistę lub szukać po-
mocy w trudnych sytuacjach życiowych.

Jestem dumny z rozwiązań jakie wpro-
wadziliśmy w Starostwie Powiatowym. Or-
ganizację pracy urzędu bardzo usprawnił
wdrożony w 2010 roku system zarządzania
jakością ISO, którego stałe doskonalenie za-
owocowało przedłużeniem certyfikatu do
2016 roku. Z przeprowadzonych w 2012
i w 2013 roku przez niezależny ośrodek ba-
dania opinii publicznej sondaży wynika, że po-
zytywnie pracę urzędu ocenia ponad 95 proc.
naszych interesantów. To duża zasługa pro-
fesjonalnie przygotowanych urzędników. Or-
ganizację pracy w Starostwie doskonalimy przy
wykorzystaniu Wspólnej Metody Oceny
– CAF, a dzięki Metodzie Planowania Roz-
woju Instytucjonalnego – PRI, diagnozujemy
stopień dojrzałości organizacyjnej urzędu. Nie-
zwykle cenne jest dla nas uczestnictwo
w dwóch projektach tzw. benchmarkingowych
– czyli uczenia się od siebie urzędów, co po-
zwala nam porównać skuteczność i efektyw-
ność pracy z 23 powiatami w Polsce. Wy-
mieniamy się dobrymi rozwiązaniami i ko-
rzystamy z bezpłatnej pomocy ekspertów.

Na ile wyznacznikiem rozwoju są inwe-
stycje i w jakim świetle stawiają one powiat
piotrkowski?

– Samorządom powiatowym powierzo-
no zadania, które opierają się prawie wyłącznie
na usługach na rzecz mieszkańców. Przede
wszystkim inwestujemy w ludzi. Mam tu na
myśli umożliwienie im zdobycia dobrego wy-
kształcenia. W trosce o jak najwyższy poziom
powiatowego szkolnictwa ponadgimnazjal-
nego reagujemy z wyprzedzeniem, dopaso-
wując kierunki na-
uczania w naszych
pięciu placówkach
oświatowych do wy-
mogów współczesne-
go rynku pracy. Inwe-
stujemy w obiekty
oświatowe i pomoce
dydaktyczne, a jedno-
cześnie troszczymy się
o rozwój fizyczny mło-
dzieży, rozbudowując
wraz z samorządami
gminnymi bazę spor-
tową przy szkołach.
Ogromną szansą dla
mieszkańców powiatu
piotrkowskiego była

możliwość pozyskiwania środków unijnych
i krajowych. Pieniądze te stale inwestujemy,
aktywizując bezrobotnych i umożliwiając
mieszkańcom zdobycie nowych kwalifikacji.
Fundusze zewnętrzne w sposób znaczący
wpłynęły także na poprawę stanu dróg lo-
kalnych. Aplikując o nie w partnerstwie z gmi-
nami przebudowaliśmy już 125 km dróg.

Jakie obszary stanowią o potencjale po-
wiatu i jakie kierunki rozwoju uważa pan za
najbardziej perspektywiczne?

– Najcenniejszym potencjałem ziemi
piotrkowskiej są ludzie. Przyznaję, że nie-
ustająca aktywność i zaangażowanie miesz-
kańców w budowę swojej lokalnej wspólno-
ty zasługuje na uznanie. Dlatego dalszy roz-
wój powiatu to przede wszystkim nowocze-
sna edukacja – zadbaliśmy o przyszłość
młodzieży uczęszczającej do naszych szkół,
otaczając je naukowym patronatem dwóch
uczelni: piotrkowskiej filii Uniwersytetu Jana
Kochanowskiego w Kielcach oraz Wyższej In-
żynierskiej Szkoły Bezpieczeństwa i Organi-
zacji Pracy z Radomia. Stawiamy na odna-
wialne źródła energii, mam tu na myśli zasoby
geotermalne, ale także energię słońca i bio-
masy. Możliwość ich wykorzystania będzie
miała ogromny wpływ na ochronę środowi-
ska, ale także na rozwój turystyki w powiecie.
Naszym celem jest także podniesienie kon-
kurencyjności rodzimych gospodarstw rolnych
i dlatego zamierzamy pomóc rolnikom stwo-
rzyć struktury gospodarcze. Działając razem
mają większe szanse na konkurowanie z du-
żymi grupami producenckimi w pozyskiwa-
niu rynków zbytu.

Rozmawiała Magdalena Szczygielska

www.powiat-piotrkowski.pl
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Inwestujemy w ludzi
Rozmowa ze Stanisławem Cubałą, starostą powiatu piotrkowskiego
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Usytuowany z dala od wielkomiej-
skiego zgiełku powiat suski jest
wymarzonym miejscem dla mi-
łośników malowniczych krajo-

brazów i górskich wycieczek. Znajdą tu coś
dla siebie zarówno amatorzy pieszych, gór-
skich wędrówek z plecakiem, jak również ci,
którzy wolą przemierzać szlaki na rowerze
bądź konno. Zimą swoje usługi oferują wy-
ciągi narciarskie, a przez cały rok kryta pły-
walnia w Suchej Beskidzkiej.

Powiat to obszar bardzo bogaty i zróż-
nicowany przyrodniczo. Leży u stóp naj-
wyższego szczytu Beskidów Zachodnich

– Babiej Góry (1725 m n.p.m.), zwanej „Kró-
lową Beskidów”, której wyjątkowe walory
przyrodniczo-krajobrazowe chroni Babio-
górski Park Narodowy, należący do sieci
światowych rezerwatów biosfery UNESCO.
Północno-wschodnia część powiatu, szczy-
towe partie i południowe zbocza Leskowca
i Łamanej Skały, wchodzą w skład Parku
Krajobrazowego Beskidu Małego, a w naj-
wyższych partiach Policy (1369 m n.p.m.)
znajdują się dwa rezerwaty przyrody. Na
Podbabiogórzu jest również kilka obszarów
należących do europejskiej sieci „Natura
2000”.

Podbabiogórze to nie tylko wspaniała
przyroda i piękne krajobrazy. To także boga-
te tradycje i barwny folklor oraz interesujące
zabytki, na czele ze wspaniałym zamkiem zwa-
nym „Małym Wawelem”, zespołem kościel-
no-klasztornym i sławną karczmą „Rzym”
w Suchej Beskidzkiej, renesansowym dworem
obronnym w Wysokiej, cennymi drewnianymi
kościołami w Lachowicach, Łętowni i Zawoi,
a także dwoma niewielkimi, lecz interesujący-
mi skansenami – w Sidzinie i Zawoi.

www.powiatsuski.pl
www.visit.powiatsuski.pl

Powiat suski 
– Podbabiogórze

Powiat suski to jeden z najładniejszych i najciekawszych obszarów 
w Beskidach, położony na południowo-zachodnich krańcach Małopolski, 

przy granicy ze Słowacją. To także doskonały teren do aktywnego 
wypoczynku o każdej porze roku

Powiat suski – lider ekologicznej gospodarki energetycznej
– W 2014 roku powiat suski zajął I miejsce w prowadzonym przez Związek Powiatów Polskich kra-
jowym rankingu energii odnawialnej. Dzięki środkom pozyskanym ze: Szwajcarsko-Polskiego Pro-
gramu Współpracy, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Krakowie mogliśmy zrealizować „Program zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł ene-
rgii i poprawy jakości powietrza w obrębie obszarów Natura 2000 w powiecie suskim”. W ra-
mach tego projektu wykonanych zostało 2349 instalacji solarnych dla budynków mieszkalnych
oraz instalacja solarna służąca do przygotowywania ciepłej wody użytkowej dla Szpitala Re-
jonowego. Z kolei w ramach systemu zielonych inwestycji GIS – Green Investment Scheme,
wykonaliśmy kompleksowe termomodernizacje 10 obiektów użyteczności publicznej zarządzanych
przez powiat. Łączna wartość obu projektów to około 38 mln zł, co stanowi ogromną sumę dla
powiatu naszej wielkości. Jednak fakt, że mieszkamy w otoczeniu cennych i chronionych przy-
rodniczo obszarów, obliguje nas do podejmowania takich działań. Redukcja emisji szkodliwych

związków o tysiące ton rocznie to także konkretne działanie na rzecz poprawy jakości powietrza, co przekłada się bezpośred-
nio na zdrowie mieszkańców oraz przyjeżdżających do nas gości. Inwestycje w ochronę środowiska przyczyniają się również do
rozwoju turystyki – ważnego dla nas gospodarczo segmentu rynku.
Nie poprzestajemy na dotychczasowych dokonaniach i podejmujemy kolejne działania związane z ekologiczną gospodarką ener-
getyczną powiatu. Jeszcze w tym roku wykonanych zostanie około 550 kolejnych instalacji solarnych na budynkach
mieszkalnych, a nasz Wydział Środowiska, który bezpośrednio prowadzi i nadzoruje te inwestycje, już myśli o kolejnych projek-
tach.

Tadeusz Gancarz, starosta suski
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Michał Tabaka

Wieloletnia perspektywa finan-
sowa dla UE na okres 2014–
2020 zakłada wydatki rzędu
960 mld euro w zobowiąza-

niach oraz ponad 908 mld euro w rzeczywi-
stych płatnościach na najbliższe 7 lat. Wśród
beneficjentów unijnych funduszy ponownie
zdecydowanie na czoło wysuwa się Polska,
która w latach 2014–2020 ma otrzymać w su-
mie 105,8 mld euro.

Wiele porcji do rozdania
Mimo że tym razem unijny budżet w ska-

li ogólnej raczej się kurczy, niż rozrasta,

nasz kraj otrzymuje ok. 4 mld euro więcej niż
w perspektywie na lata 2007–2013. Chociaż
jeszcze w 2011 roku Komisja Europejska kre-
śliła śmiałe plany, w których Polska miała
otrzymać nawet 111,5 mld euro, to i tak po
modyfikacjach i dosyć głębokich cięciach ka-
wałek tortu przygotowany dla nas jest zde-
cydowanie największy i wydaje się też naj-
smakowitszy.

Innym powodem, dla którego noże do
krojenia polskiego kawałka będą wyjątko-
wo ostre i licznie reprezentowane, jest
umiejscowienie wszystkiego w czasie. Naj-
bliższe 8 miesięcy będzie w Polsce wyjąt-
kowe także (a może przede wszystkim)
przez wyborcze wyścigi, które prowadzone

będą równolegle z konkretnymi działania-
mi związanymi z krojeniem większego
kawałka na znacznie mniejsze. Najpierw
w szranki staną ci, którym marzy się dieta
wypłacana w euro. Bardzo możliwe, że po-
tyczka o fotele w Parlamencie Europejskim
rozstrzygnie się pod koniec maja. Z pew-
nością sposób i efektywność wydatkowania
unijnych funduszy stanowić będzie solid-
ny fundament niejednej kampanii wyborczej.
Z praktyki wynika, że będzie to i tak jedy-
nie preludium do prawdziwej lawiny bruk-
selskich obietnic. Ich wysyp będziemy ob-
serwować z tym większą uwagą, im bliżej
będzie listopada i terminu wyborów sa-
morządowych. 
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Gminne noże 

Pieniądze z Brukseli dla samorządów są jak krew rozlana równomiernie po
wszystkich żyłach, tak by miejski organizm mógł bez przeszkód sprawnie
funkcjonować. Jak na dłoni widać różnicę między tymi, którzy ochoczo 
i efektywnie sięgają po kolejne programy europejskie, a tymi, dla których ów
wysiłek jest zbędny. Teraz, przy okazji nowej perspektywy finansowej na lata
2014–2020, sytuacja jest jeszcze bardziej wyjątkowa, nie tylko dlatego, 
że rodzime gminy będą po raz ostatni toczyć boje o każdy eurocent
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przy brukselskim
torcie



Tak naprawdę ustalenie na rok 2014 fi-
nansowego rozkładu jazdy w UE jest pre-
zentem dla polskich samorządowców. Wie-
lu z nich bowiem skrzętnie z tego skorzysta
i cały program wyborczy – ową marchewkę
dla ludu – oprze na wytypowanych projektach,
których dany kandydat na urząd prezyden-
ta, burmistrza czy wójta będzie chciał być be-
neficjentem. Festiwal obietnic spod znaku euro
wydaje się nieunikniony. Dla samej efektyw-
ności wydatkowania brukselskich pieniędzy
może to okazać się z jednej strony zbawien-
ne (wszak padną obietnice weryfikowane
przy wyborczych urnach), a z drugiej kłopo-
tliwe. Nie można mieć złudzeń, że dzięki jak
zwykle kompletnej liście projektów unijnych
tym razem kiełbasa wyborcza będzie wyjąt-
kowo pachnąca i olśniewająca wyglądem. Tyl-
ko czy pożywna? Czas pokaże, pewnie nie-
strawne egzemplarze też się znajdą – oby
w mniejszości.

Zanim zjemy tort...
Zanim jednak przedstawiciele JST z ocho-

tą zaczną dzielić pieniądze i mnożyć inwe-
stycje, muszą się rozpocząć, a potem skoń-
czyć negocjacje Polski z KE. Na początku
stycznia rząd zaakceptował programy ope-
racyjne umożliwiające wdrażanie unijnej
kasy w najbliższej siedmiolatce. Uwzględnione
programy to: Infrastruktura i Środowisko, In-
teligentny Rozwój, Wiedza Edukacja Rozwój,
Polska Cyfrowa, Polska Wschodnia i Pomoc
Techniczna. Wisienką na torcie jest dodatkowo
tzw. Umowa Partnerstwa – dokument, w któ-
rym musimy wykazać, w jaki sposób chcemy
przekuć przeznaczone dla nas pieniądze na
rzeczywisty skok rozwojowy. Prominentni

politycy PO zachęcają jak mogą samorzą-
dowców, ale także przedsiębiorców wszelkiej
maści, by już teraz rozpoczynać inwestycje do-
finansowane z funduszy przeznaczonych na
następną „siedmiolatkę”. Umowy dotacyjne
można wszak podpisywać za kilka miesięcy,
kiedy poszczególne programy operacyjne
będą zatwierdzone.

Przedstawiciele JST na razie z wielką
uwagą wszystkiemu się przyglądają i rozpi-
sują wszelkie możliwe wnioski. – Wstępnie
chcemy aplikować na łączną kwotę ponad
55 mln zł. Od kilku miesięcy wszystko liczy-
my i sprawdzamy. Wiadomo, że nie sztuką jest
tylko napisać dobrze wniosek i go potem me-

rytorycznie obronić. Trzeba też, a może
przede wszystkim, z odpowiednim wyprze-
dzeniem zadbać o tak zwane wkłady własne,
czyli części inwestycji, które – oprócz zakła-
danego unijnego dofinansowania – trzeba bę-
dzie pokryć z własnego budżetu. Przy okazji
obowiązywania reguły Rostowskiego i innych
mechanizmów, które trochę utrudniają życie
samorządowcom, jest to zadanie niekiedy co
najmniej niełatwe. Trzeba się więc trochę na-
pocić, schylając po euro z Brukseli, ale zde-
cydowanie warto – nie ma wątpliwości Ja-
cek Guzy, prezydent Siemianowic Śląskich
– miasta, które do tej pory raczej nie ma po-
wodów do chwalenia, jeżeli chodzi o pozy-
skiwanie unijnych funduszy, ale teraz ma się
to zmienić.

Wydawać z głową
Można z dużą dozą prawdopodobień-

stwa ustalić, że w ciągu najbliższych 7 lat szan-
sa na to, by unijne pieniądze były jeszcze efek-
tywniej wydawane, jest co najmniej spora.
Zdobyte w poprzednim okresie doświadcze-
nie przekuwa się m.in. na częstsze stawianie
na współpracę. W obrębie jednego samorządu
może to być współpraca i wspólne apliko-
wanie np. przez ośrodek pomocy społecznej,
urząd pracy i magistrat, ale również w obrę-
bie kilku miast, których wspólnym mianow-
nikiem jest chociażby przebiegająca przez te-
ren kilku gmin droga czy prowadzony przez
parę miast program aktywizujący bezrobot-
nych. Podobnych przykładów jest znacznie
więcej.

Jeden z bardziej znaczących wynika
z przyjętej przez rząd Strategii Rozwoju Pol-
ski Południowej do roku 2020. Powstanie ta-

kiego dokumentu nie może nikogo dziwić. Tu-
taj Polska Południowa reprezentowana jest
przez dwa województwa: małopolskie i ślą-
skie – obszar zamieszkujący 21 proc. miesz-
kańców całego kraju. Ich praca wzbogaca ro-
dzime PKB o ok. 20 proc. W zamyśle inicja-
torów wspólnej strategii jest rozwój tych ob-
szarów, głównie w oparciu o fundusze euro-
pejskie. Ów makroregion ma być, jak czyta-
my w Strategii, „obszarem koncentracji in-
nowacyjności i kreatywności”, charaktery-
zującym się z jednej strony inteligentną spe-
cjalizacją regionalnych gospodarek, a z dru-
giej rozpoznawalnym wśród innych metropolii
europejskich ośrodkiem kultury i dziedzictwa

narodowego. Wśród celów szczegółowych
w Strategii znalazło się m.in. tworzenie struk-
tur pozwalających na efektywny transfer za-
sobów, współpraca na rzecz wykorzystania
możliwości rozwojowych i rozwijania kapi-
tału ludzkiego, wspólne tworzenie sieciowych
produktów, infrastrukturalne integrowanie
przestrzeni obu województw, rozwijanie
współpracy w zakresie ochrony środowiska
i zabezpieczenia przed sytuacjami kryzyso-
wymi, a także tworzenie pakietowych pro-
duktów turystycznych. – Waga wspólnej
strategii jest tym większa, że w obecnym bu-
dżecie UE preferowane mają być właśnie pro-
jekty ponadregionalne i subregionalne. Współ-
działanie i wykorzystywanie wspólnych ele-
mentów obu silnych gospodarczo regionów
powinno jeszcze zwiększyć ich konkurencyj-
ność – twierdzą zgodnym głosem małopol-
scy i śląscy samorządowcy.

Jest w czym wybierać
Jedną z możliwości skupienia się kilku

podmiotów (w tym JST) wokół jednego
mianownika będzie z pewnością program „In-
teligentny Rozwój”. W jego ramach do pol-
skich uczelni wyższych w celu prowadzenia
na nich stosownych badań ma trafić w sumie
36 mld zł. – Tutaj model postępowania
przedstawia się następująco: uczelnie wyższe
aplikują, o ile znajdą na swój pomysł odbiorcę,
który wdroży go na rynek. Toteż sami przed-
siębiorcy, a również samorządowcy będą
wskazywać, jakiego rodzaju badań potrzebują,
i wybierać uczelnię, w której chcą je prze-
prowadzić. Program „Inteligentny Rozwój”
jest zdecydowanie najbardziej ambitnym ce-
lem. Mam nadzieję, że przyczyni się do po-
wstania w Polsce marek lub pomysłów, któ-
re przyniosą przychody ich bezpośrednim be-
neficjentom, a następnie całej gospodarce
– mówi wicepremier Bieńkowska.

Chyba jeszcze bardziej swoje umiejętności
finansowo-gospodarcze JST będą mogły
pokazać w przypadku Programu „Infra-
struktura i Środowisko”. Na jego realizację
przypadnie 27,5 mld euro, a nie – jak wcze-
śniej zakładano – 24,1 mld. To zdecydowa-
nie największy pod względem budżetu pro-
gram realizowany przez następne 7 lat. Unij-
ne pieniądze mają trafiać z niego na inwestycje
w gospodarkę niskoemisyjną, ochronę śro-
dowiska i efektywne wykorzystanie zaso-
bów, transport oraz bezpieczeństwo energe-
tyczne, a także (w pewnym zakresie, ale jed-
nak) działania dotyczące dziedzictwa kultu-
rowego oraz kluczowych elementów infra-
struktury ochrony zdrowia. 

OZE przyciągają fundusze
Jeżeli chodzi o odnawialne źródła ener-

gii, samorządy mają co najmniej kilka moż-
liwości. I trzeba przyznać, że świadomość
przedstawicieli JST w tym zakresie jest coraz
większa. – Samorząd stanowi prawo, na
przykład poprzez miejscowe plany zago-
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Udział OZE w Polsce rośnie – w roku 2020 Polska
ma posiadać 15-proc. udział energii z OZE, a już 
w tej chwili posiada prawie 13-proc., czyli jesteśmy
bardzo blisko celu. Pomimo tych niepewnych
przepisów inwestorzy są w stanie zaryzykować. 
Z pewnością w OZE szanse widzą samorządowcy 
i niektórzy dają temu wyraz
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spodarowania przestrzennego. Jeśli w tych
planach pojawią się tereny przewidziane
pod inwestycje w odnawialne źródła energii,
to jest duża szansa, że przedsiębiorcy zain-
teresują się nimi i powstaną w danej gminie
takie przedsięwzięcia. A to przyniesie korzyść
tej gminie w postaci podatków i nowych miejsc
pracy – twierdzi Anna Żyła, główny ekolog
Banku Ochrony Środowiska. Ekspertka za-
znacza, że w tym przypadku prezydenci, bur-
mistrzowie i wójtowie bardzo mocno akcen-
towali edukowanie swoich lokalnych spo-
łeczności. – Jeśli samorząd przekona miesz-
kańców, stworzy programy zachęt finanso-
wych, to będzie miał większą szansę, że na
jego terenie rozwiną się inwestycje w OZE.
Przykładem były dopłaty do kolektorów sło-
necznych. Z jednej strony mamy program Na-
rodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej, ale z drugiej, w ramach
mijającego unijnego programowania, duża
część samorządów pozyskała takie środki, re-
dystrybuując je dalej do klienta indywidual-
nego – twierdzi Żyła.

Udział OZE w Polsce rośnie – w roku
2020 Polska ma posiadać 15-proc. udział
energii z OZE, a już w tej chwili posiada pra-

wie 13-proc., czyli jesteśmy bardzo blisko celu.
Pomimo tych niepewnych przepisów inwe-
storzy są w stanie zaryzykować. Z pewnością
w OZE szanse widzą samorządowcy i nie-
którzy dają temu wyraz. Związek Gmin Do-
rzecza Wisłoki ogłosił pod koniec ubiegłego
roku przetarg, w którym chce wyłonić wyko-
nawcę instalacji paneli fotowoltaicznych
oraz kolektorów słonecznych. Jak podaje
„Puls Biznesu”, projekt wart jest 83 mln zł.

Kolejny przykład: projekt „Partnerstwo
Nyskie 2020”, który został oceniony najwy-
żej w kraju przez Ministerstwo Rozwoju Re-
gionalnego. W skład Partnerstwa Nyskie-
go wchodzą 3 powiaty: głubczycki, nyski
i prudnicki oraz 14 gmin: Nysa (lider part-
nerstwa) Biała, Branice, Głubczyce, Głu-
chołazy, Grodków, Kietrz, Korfantów, Lubrza,
Łambinowice, Otmuchów, Paczków, Prud-
nik, Skoroszyce. Termin realizacji projektu
przewidziany jest na lata 2014–2016. Jego za-
kres obejmuje opracowanie dokumentów pla-
nistycznych dla obszaru funkcjonalnego:
strategii ogólnej i strategii sektorowych:
Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego
Partnerstwo Nyskie 2020, Strategii Rozwo-
ju Transportu Obszaru Funkcjonalnego
Partnerstwo Nyskie 2020, Strategii Rynku
Pracy Obszaru Funkcjonalnego Partner-
stwo Nyskie 2020, Strategii Rozwoju Spo-
łecznego Obszaru Funkcjonalnego Partner-

stwo Nyskie 2020. – Musimy przy tym pa-
miętać o wyzwaniach dla Nysy na przyszłość
i potrzebach inwestycyjnych dotyczących
rozwoju sieci drogowej, przygotowania te-
renów inwestycyjnych i rozwoju przedsię-
biorczości. Właśnie dzięki strategicznie wy-
datkowanym pieniądzom z Unii Europejskiej
jest to jak najbardziej możliwe – uważa Jo-
lanta Barska, burmistrz Nysy.

Ucierpią polskie drogi i wsie?
W niektórych obszarach samorządowcy

dostrzegają w unijnym strumieniu pieniędzy
wyraźne przerwy. Trudno im się pogodzić
m.in. z nowymi zasadami dotyczącymi przy-
znawania dofinansowania na budowę dróg.
Obecnie Wspólnota skupia się na tych od-
cinkach, które prowadzą do ośrodków prze-
mysłowych lub łączą się z największymi ist-
niejącymi arteriami, podczas gdy lokalne
mają być budowane z budżetu krajowego.
– Tym razem stawiamy na rozwój, chcemy,
żeby było więcej miejsc pracy. Stąd te wymogi.
Takie są też zalecenia Unii Europejskiej
– mówi Daniel Górski, dyrektor departamentu
rozwoju regionalnego w Podlaskim Urzędzie
Marszałkowskim.

Ci więksi, rzecz jasna, zacierają dłonie
z radości. Mniejsi raczej zgrzytają zębami,
w przerwach akcentują, że drogi to nie tylko
komfort życia, lecz także bezpieczeństwo. Je-
żeli chodzi o budżety tych mniejszych gmin,
odpowiedź jest prosta. – Nie mamy żadnych
szans na zrealizowanie takiej inwestycji we
własnym zakresie – przekonuje Zbigniew Kar-
wowski, burmistrz Moniek, gdzie za pienią-
dze z poprzedniej perspektywy finansowej UE
udało się wybudować dwie drogi osiedlowe
i jedną łączącą z drogą krajową, łącznie za
7 mln zł. Teraz na biurku burmistrza leżą pro-
jekty na sumę ok. 24 mln zł. Wszystko wska-
zuje na to, że trafią do kosza.

Nie brakuje jednak przykładów pokazu-
jących, że udaje się zachować magiczną
symbiozę i wypracować we własnym sejfie
pulę zarówno na budowę dróg całkowicie we
własnym zakresie, jak i tę na wkład własny
– warunek podstawowy europejskiego dofi-
nansowania. Chociażby w Trzebini (woj.
małopolskie). W budżecie na rok 2014 na re-
alizację zadań na drogach gminnych prze-
widziano 5,2 mln zł. Ponadto zarezerwo-
wano 750 tys. zł na dofinansowanie zadań
na drogach powiatowych i drodze woje-
wódzkiej. Olkusz ma na drogi ok. 9,5 mln zł,
w tym 5,5 mln zł na drogi gminne, a reszta
to dotacje do dróg wojewódzkich i powiato-
wych. Po zimie zostaną też wytypowane ko-

lejne ulice do remontów. W 2014 roku gmi-
na planuje też pozyskać z Funduszu Ochro-
ny Gruntów Rolnych 45 tys. zł na budowę
dróg dojazdowych do pól.

Na Program Rozwoju Obszarów Wiej-
skich 2014–2020 otrzymamy najwięcej pie-
niędzy spośród wszystkich państw Unii. Bę-
dzie to jednak mniej o około 2,5 mld euro niż
w latach 2007–2013. Na co najczęściej wydane
będą te pieniądze? – Przede wszystkim ka-
nalizację. To kluczowe zadanie, ale też wo-
dociągi, gospodarkę odpadami i meliorację.
Trwają uzgodnienia. Sprawdzamy, co jest
możliwe, a co nie, bo np. inwestycje melio-
racyjne wiążą się z wdrażaniem ramowej dy-
rektywy wodnej i prawa wodnego. To nieła-
twe zadania, ale my jako resort rolnictwa wi-
dzimy takie potrzeby – przekonuje minister
rolnictwa Stanisław Kalemba.

Nie skaleczyć się przy krojeniu
Unijny tort kroi się z łatwością. Dla

szczególnie roztropnych może się ona oka-
zać zgubna. Pierwsza pułapka to pomija-
ny jeszcze niekiedy fakt konieczności za-
bezpieczenia odpowiednich środków we
własnym budżecie. Samorządy otrzymają
107 mld zł. Zanim jednak zaczną je wyda-
wać, muszą znaleźć środki na wkład własny.
W sumie potrzebują na ten cel około 60 mld
zł. Utyskiwania na regułę dochodów, zbyt
małą subwencję oświatową czy opóźnienia
w przelewach kwot z tytułu podatków PIT
i CIT nic nie dadzą – zwłaszcza w roku wy-
borczym będą kiepską częścią kampanijne-
go menu.

Inna sprawa to determinacja rządzą-
cych, by swój negocjacyjny sukces, dający
Polsce więcej niż w okresie 2007–2013,
przekuć m.in. na dbałość o prawidłowość
wydatków unijnych pieniędzy, co już na po-
czątku tego roku zapowiedział prezes NIK
Krzysztof Kwiatkowski. – To jedna z naj-
większych tegorocznych kontroli przepro-
wadzonych przez NIK. Druga będzie do-
tyczyła kryzysu demograficznego w na-
szym kraju. W nowej perspektywie budże-
towej Unii dużo więcej pieniędzy niż dotąd
będzie można pozyskać między innymi na
projekty dotyczące innowacji, badań i prak-
tycznego funkcjonowania gospodarki. Kon-
trola tych wydatków jest oczywista – mówi
Kwiatkowski. 

Polskie JST bez wątpienia stoją przed
szansą – tym bardziej lukratywną, że tak na-
prawdę ostatnią. Warto przy tej okazji pa-
miętać, że gros zakładanych inwestycji może
być konsultowanych społecznie, jak rów-
nież, że zachłysnąć się nie jest sztuką, po-
dobnie jak zostawić po sobie bałagan. Zde-
cydowanie trudniej pieniądze unijne dosto-
sować do wieloletniej strategii rozwoju danego
miasta czy wsi. Wtedy brukselski strumień go-
tówki ma rzeczywiście szansę przyczynić się
do zauważalnego i przede wszystkim od-
czuwalnego rozwoju. �
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Na Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 
2014–2020 otrzymamy najwięcej pieniędzy
spośród wszystkich państw Unii. Będzie to jednak
mniej o około 2,5 mld euro niż w latach 2007–2013



W rankingu samorządów ZPP za rok
2013 powiat drawski obronił tytuł „Super Po-
wiatu”, ponownie pokonując inne samorządy.
Co kryje się za zwycięstwem?

– Przede wszystkim konsekwencja w dą-
żeniu do celu. Jako nie mniej ważny czynnik
wskazać mogę budowanie atmosfery zgody
pomiędzy poszczególnymi organami admi-
nistracji zarówno wewnątrz samorządu po-
wiatowego, jak i we współpracy z gminami.
Kierujemy się zasadą, że razem można wię-
cej. Pojedynczy samorząd niewiele znaczy.
Dopiero wspólnota ma szanse – choć nie gwa-
rancję – na realizację często bardzo ambitnych
celów. My tę szansę staramy się wykorzystać.
Wspólne działania rady powiatu i zarządu,
pracowników administracji, a także wspa-
niałych i pełnych inicjatywy mieszkańców na-
szej wspólnoty doprowadziły nas do tego pre-
stiżowego sukcesu po raz drugi. Udział w ran-
kingu pokazuje też, że praca samorządowców
to misja, której celem nadrzędnym jest po-
prawa codziennego życia obywateli oraz
zmiana na lepsze wizerunku danego regionu.

Jakie obszary działalności najbardziej
przyczyniają się do tak wysokiej pozycji?

– Łączymy działania ukierunkowane na
inwestycje w infrastrukturę i społeczeństwo.

Uznajemy, że obie te kwestie są bardzo waż-
ne i stanowią priorytet. Staramy się także jak
najszerzej korzystać ze wsparcia pochodzą-
cego ze źródeł zewnętrznych. Realizujemy
projekty związane z działaniami na rzecz ro-
dziny, organizacji pozarządowych, rozwoju
przedsiębiorczości, informatyzacji, środo-
wiska, osób starszych i wiele innych. Roczne
wydatki inwestycyjne powiatu sięgają kilku-
nastu milionów złotych.

Do najważniejszych projektów zrealizo-
wanych w ostatnim czasie z udziałem środ-
ków zewnętrznych można zaliczyć termo-
modernizację obiektów użyteczności pu-
blicznej, przebudowy i modernizacje dróg, bu-
dowę boisk, rozbudowę i modernizację cen-
trów kultury w Złocieńcu i Drawsku Pomor-
skim, budowę szlaku rowerowego w Ostro-
wicach. Przybliżam tutaj – i to w sposób bar-
dzo ogólny – inwestycje realizowane wspól-
nie z samorządami gminnymi, ale mamy tak-
że wiele własnych projektów inwestycyjnych,
w tym na rzecz osób niepełnosprawnych. Te
wszystkie osiągnięcia nie przechodzą bez
echa, czego dowodem wyniki Rankingu. Suk-
cesy motywują do dalszych działań, dlatego
stale będziemy podejmować aktywność za-
równo w tych, jak i w wielu innych obszarach.

Co zaliczyłby pan do największych suk-
cesów powiatu w zakresie realizacji założeń
i celów strategii rozwoju?

– Największymi sukcesami są stała po-
prawa jakości obsługi mieszkańców oraz
stymulacja wzrostu poziomu życia, co widać
nie tylko w inwestycjach, ale także – pomimo
kryzysu – w stałym wzroście dochodów z PIT
i CIT. Wzrosty sięgają od kilku do nawet kil-
kunastu procent rocznie. To cele generalne.
Na ich osiągnięcie składają się cele cząstko-

we, które zapisano w dokumentach strate-
gicznych.

Poza wymienionymi wcześniej przedsię-
wzięciami przyszło nam zmierzyć się z po-
ważnymi problemami występującymi w całym
kraju, a dotyczącymi kondycji szpitala powia-
towego czy szkół. W tych dziedzinach posta-
wiliśmy nie na rewolucję, lecz na ewolucję. Sta-
ramy się zrównoważyć interesy budżetu powiatu
z poszanowaniem potrzeb społeczeństwa. Nie
sięgamy po najprostsze środki, czyli likwidacje,
ale szukamy rozwiązań pozwalających na za-
chowanie usług na dotychczasowym poziomie,
a nawet na ich rozwój, dbając przy tym o za-
chowanie miejsc pracy. Udaje się to osiągnąć
głównie poprzez zmianę formuły organizacyjnej
i inwestycje w redukcję kosztów, czego przy-
kładem termomodernizacja.

Nasze działania mają na celu także przy-
ciągnięcie turystów. Szansę ku temu stwarza-
ją zarówno wspaniałe żeglowne jeziora, jak
i nasz unikat – największy poligon w Euro-
pie. Kierowcy rajdowi i off-roadowi oraz mo-
tocykliści z całego kraju zjeżdżają na ziemię
drawską, aby wziąć udział w którymś z licz-
nych rajdów i imprez terenowych. To właśnie
tutaj Adam Małysz przygotowuje się do raj-
dów Paryż–Dakar, a we wrześniu 2013 roku
wraz z Krzysztofem Hołowczycem wziął
udział w rajdzie samochodów terenowych
Baja Poland.

Jakie najbliższe zadania samorządu
można uznać za priorytetowe?

– Jestem zaszczycony, że jako starosta
drawski wraz z gronem samorządowców
oddanych ziemi drawskiej mogę realizować
wizję tworzenia regionu na miarę wyzwań XXI
wieku. Jej filarami są modernizacja i budo-
wa dróg w powiecie, ochrona zdrowia miesz-
kańców, oświata i edukacja młodzieży, opie-
ka nad kombatantami i osobami starszymi
oraz walka z bezrobociem, która jest wy-
zwaniem dla całego kraju, a nie tylko nasze-
go regionu. Wpływ na sytuację ekonomicz-
ną naszych mieszkańców ma przedsiębior-
czość i mobilność młodego pokolenia, które
z powodzeniem radzi sobie na trudnym
unijnym rynku pracy. Jestem dumny, że na te-
renie powiatu drawskiego można zauważyć
coraz więcej przypadków inwestowania ka-
pitału zarobionego za granicą w przedsię-
wzięcia gospodarcze. One budują naszą
wspólną, pomyślną przyszłość, w którą pa-
trzę z optymizmem.

Rozmawiał Piotr Nowacki

www.powiatdrawski.pl

Powiat na miarę czasów 
Rozmowa ze Stanisławem Cybulą, starostą drawskim
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Powiat elbląski leży w za-
chodniej części wojewódz-
twa warmińsko-mazur-
skiego. Zajmuje po-

wierzchnię 143 055 ha, zamieszku-
je go blisko 57 tys. osób, co stano-
wi 4 proc. ludności województwa.
Powiat elbląski podzielony jest na
9 gmin, w tym 3 o charakterze miej-
sko-wiejskim: Młynary, Pasłęk, Tolk-
micko i 6 o charakterze wiejskim: El-
bląg, Godkowo, Gronowo Elbląskie,
Markusy, Milejewo i Rychliki.

Walory powiatu elbląskiego to:
centralne położenie Elbląga wzglę-
dem powiatu i bliskość dużych por-
towych metropolii, położenie w pa-
sie ważnych układów komunika-
cyjnych, dostęp do morza Bałtyckiego przez
Zalew Wiślany i port w Elblągu, duży udział
wód powierzchniowych i lasów w ogólnej po-
wierzchni (około 40 proc.), bogactwo flory
i fauny oraz znaczny udział obszarów przy-
rodniczo cennych, niezwykle bogata historia
i zachowane dziedzictwo kulturowe.

Jedną z największych atrakcji turystycz-
nych powiatu elbląskiego – i to na skalę eu-
ropejską – jest Kanał Elbląski, który zapro-
jektował inżynier Georg Jacob Steenke. Bu-
dowę rozpoczęto w 1844 roku. Szlak Kanału
Elbląskiego z odgałęzieniami mierzy 151,7 km.
Osobliwością jedynej z tego typu dróg na świe-
cie jest pięć pochylni (Buczyniec, Kąty, Ole-
śnica, Jelenie, Całuny), dzięki którym statki
pokonują około 2 km po suchym lądzie. Za-
daniem systemu pochylni jest pokonanie ol-
brzymiej różnicy poziomu wód wynoszącej
około 100 m na długości 9,6 km. Obecnie
trwają na kanale prace remontowe, których
zakończenie planowane jest na 2015 rok.

W związku z występowaniem obszarów
o wybitnych walorach przyrodniczych utwo-
rzona została sieć obszarów przyrodniczo
cennych, prawnie chronionych, m.in. rezer-
waty przyrody, Park Krajobrazowy Wyso-

czyzny Elbląskiej, Obszary Chronionego
Krajobrazu.

Niepowtarzalnym zjawiskiem jest rezer-
wat jeziora Druzno zaliczany do rezerwatów
o randze międzynarodowej. Występuje tu oko-
ło 180 gatunków ptactwa błotnego i wodne-
go. Jest miejscem lęgowym i ostoją rzadko wy-
stępujących gatunków.

Na terenie powiatu znajduje się wiele za-
bytków z okresu średniowiecza i wieków no-
wożytnych, są to m.in.: układ urbanistyczny
Starego Miasta w Młynarach, Pasłęku i Tolk-
micku, zabytkowa letnia rezydencja cesarska
w Kadynach (gmina Tolkmicko), unikatowe
stanowiska archeologiczne z licznymi gro-
dziskami (Weklice, Janów), zespoły dworsko-
pałacowe, w tym: dwór Dohnów z XVIII wie-
ku w Dawidach (gmina Pasłęk) i Bielicy (gmi-
na Godkowo), zespół pałacowy w Janowie
Pomorskim (gmina Elbląg), zespół pałaco-
wo-parkowy w Kwitajnach (gmina Pasłęk),
pałac wraz z parkiem w Powodowie i Topol-
nie Wielkim (gmina Rychliki), zespół dwor-
sko-parkowy w Połoninach (gmina Tolk-
micko), układ ruralistyczny wsi Tropy Elblą-
skie (gmina Elbląg) i Kadyny (gmina Tolk-
micko), liczne zabytkowe kościoły, kaplice

i cmentarze. Charakterystyczne nie-
gdyś dla tego terenu wiatraki wy-
stępują już nielicznie.

Jedną z unikatowych atrakcji po-
wiatu elbląskiego są liczne obiek-
ty kultury materialnej związanej
z osadnictwem mennonickim. Men-
nonici, członkowie anabaptystycz-
nego ruchu religijnego, przybyli na
Żuławy z Niderlandów na począt-

ku XVI wieku. Na terenie powiatu można spo-
tkać wspaniałe domy podcieniowe, zagrody
typu holenderskiego, kościoły oraz inne
obiekty sakralne, dawne cmentarze menno-
nickie. Wielką atrakcją są urządzenia hydro-
techniczne: stacje pomp odwadniających,
kanały, śluzy, mosty podnoszone i obrotowe.
Turystom, zamierzającym poznać te urokli-
we zabytki, jak również chcącym obcować
z pięknem tutejszego krajobrazu, powiat el-
bląski oferuje szereg hoteli, zajazdów, go-
spodarstw agroturystycznych oraz obiek-
tów gastronomicznych.

Powiat elbląski jest obszarem o korzyst-
nym położeniu geograficznym, z bogatą
przyrodą i pięknymi krajobrazami łączącymi
w sobie wyżyny, niziny oraz depresję (najni-
żej położony punkt w Polsce 1,8 m p.p.m.
w Raczkach Elbląskich). Krzyżuje się tu
wiele szlaków turystycznych. Władze samo-
rządowe wraz z życzliwymi mieszkańcami
sprzyjają harmonijnemu rozwojowi tej ziemi
i zachowaniu jej cennych walorów przyrod-
niczych i kulturowych, co przyciąga z roku na
rok coraz szerszą rzeszę turystów.

www.powiat.elblag.pl
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Pięknie i rozwojowo
Powiat elbląski posiada dogodną sieć komunikacji
drogowej, kolejowej oraz wodnej, a także 
ma łatwy dostęp do przejść granicznych. 
Jego atutami są liczne atrakcje 
turystyczne, walory krajobrazowe oraz 
gościnni mieszkańcy, zaś 7. miejsce 
w ogólnopolskim rankingu ZPP to dowód
na prorozwojową politykę samorządu
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Dawny pałac w Marwicy, obecnie dom dziecka

Fot. ZYGMUNT GAWRON (2)
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Kanał Elbląski

Jak postrzega pan tegoroczny wynik za-
rządzanej gminy w rankingu samorządów
opracowywanym przez ZPP?

– Już po raz trzeci z rzędu znaleźliśmy
się wśród laureatów rankingu ZPP. Awans
z dziewiątego na ósme miejsce wśród 1580
gmin wiejskich w Polsce przynosi nam ogrom-
ną radość i satysfakcję, a jednocześnie jest po-
twierdzeniem tego, że potrafimy dobrze pra-
cować.

Co daje gminie Ruda-Huta przewagę nad
innymi jednostkami terytorialnymi Polski
Wschodniej, na których tle wypadli państwo
najlepiej? 

– Naszą dewizą jest praca w zespole. Wy-
tyczamy sobie cele, uwzględniając potrzeby
społeczne i realia ekonomiczne, a następnie
je realizujemy. Mamy bardzo niskie docho-
dy własne, więc musimy wkładać dużo wy-
siłku, by pozyskiwać fundusze zewnętrzne.
Umiemy to robić bardzo dobrze, o czym
świadczy fakt zrealizowania 88 różnego ro-
dzaju projektów. Wszyscy się starają – nam
się udaje. 

Jeszcze lepszy wynik niż uzyskany w kla-
syfikacji ogólnej gmina zajęła w Ogólnopol-

skim Rankingu Energii Odnawialnej 2013. Ja-
kie projekty i założenia realizowanej polity-
ki zapewniły 4. miejsce w tym zestawieniu?

– Podstawowym założeniem naszej stra-
tegii jest dążenie do maksymalnego wykorzy-
stywania odnawialnych źródeł energii. Ener-
gia odnawialna to nie tylko potrzeba ochro-
ny środowiska, ale także ekonomia. Zainsta-
lowaliśmy 512 zestawów kolektorów sło-
necznych do podgrzewania ciepłej wody użyt-
kowej, wykorzystujemy energię geotermalną
używając pomp ciepła do ogrzewania bu-
dynków szkół, świetlic i innych obiektów uży-
teczności publicznej. Prowadzimy edukację
ekologiczną, przeprowadzamy termomoder-
nizację budynków. W najbliższym czasie pla-
nujemy wykonać inwestycje związane z wy-
korzystaniem ogniw fotowoltaicznych, turbin
wiatrowych, a także rozważamy możliwość wy-
korzystania energii wody płynącej w naszych
rzekach, bo przecież Ruda-Huta to gmina peł-
na energii.

Rozmawiał Piotr Danilczuk

www.ruda-huta.pl

Gmina pełna energii
Wszyscy się starają – nam się udaje 
– mówi Kazimierz Smal, wójt gminy Ruda-Huta



Jerzy Bojanowicz 

Zgodnie z ustawą o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym
z 27 marca 2003 roku każda gmi-
na w Polsce powinna mieć miej-

scowy (własny) plan zagospodarowania
przestrzennego (PZP), który przedstawia
plany jej rozwoju na kolejne lata i staje się
– co bardzo ważne – prawem miejscowym.
Uchwala go Rada Miasta na podstawie
wcześniej przyjętego studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego gminy. Musi zawierać m.in. informacje
o przeznaczeniu terenów (np. pod budow-
nictwo jednorodzinne, usługi, działalność
przemysłową), liniach rozgraniczających uli-
ce, drogach publicznych, liniach zabudowy,
granicach terenów chronionych (np. strefy
ochrony konserwatorskiej). Ale to nie wszyst-
ko, bo potencjalny inwestor (deweloper)
znajdzie w planie np. informacje o dopusz-
czalnej wysokości budynków, rodzaju pokrycia
i kącie nachylenia dachu.

Poza wspomnianą ustawą autorzy pla-
nu muszą uwzględnić ustawy o Państwowej
Inspekcji Sanitarnej, o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami oraz o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowi-
ska i o ocenach oddziaływania na środowi-
sko.

Po przygotowaniu projektu PZP władze
samorządowe zobowiązane są do jego wy-
łożenia do publicznego wglądu. Oczywiście
swoje uwagi do tej propozycji mogą zgłaszać
najbardziej zainteresowani, czyli mieszkań-
cy, którzy prędzej czy później odczują jego
skutki, gdy obok ich domu przebiegnie dro-
ga ekspresowa, powstanie zakład produkcyjny
albo zostanie otwarty – modny ostatnio – klub
go-go! Dlatego po wyłożeniu do publiczne-
go wglądu projektu miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego danego re-

jonu, który jest dokładnie wyznaczony, np. ota-
czającymi go ulicami, odbywa się dyskusja pu-
bliczna nad przyjętymi w projekcie planu miej-
scowego rozwiązaniami.

31 grudnia 2013 roku w Polsce obowią-
zywało 3829 PZP (źródło: www.planyzago-
spodarowania.pl), podczas gdy rok wcześniej
– 3511. Obecnie w Bazie Miejscowych Pla-
nów Zagospodarowania Przestrzennego jest
17 566 dokumentów dotyczących planów za-
gospodarowania dla 25 451 miejscowości
oraz 2596 map. Sytuacja zmienia się bardzo
dynamicznie, bo np. w ciągu 10 dni w woje-
wództwie śląskim przybyło 10 planów, w po-
morskim – 17, a łącznie przybyło 80 doku-
mentów i 17 miejscowości (liczba map nie ule-
gła zmianie).

Oczywiście liczba obowiązujących PZP
zależy od wielkości województwa, ale też
i władz samorządowych, które inicjują ich spo-
rządzanie, co kosztuje. I tak najwięcej planów
(stan na 4 kwietnia bieżącego roku) mają wo-
jewództwa: dolnośląskie – 2919, wielkopol-
skie – 2448, małopolskie – 1684, pomorskie
– 1881, śląskie – 1282 i mazowieckie – 1273,
gdy podlaskie – tylko 426.

Protesty i roszczenia
Zgodnie z ustawą, każdy kto kwestionu-

je ustalenia przyjęte w projekcie planu miej-
scowego, może wnieść w ustalonym terminie
uwagi na piśmie do prezydenta, burmistrza,
wójta. I wtedy się zaczyna.

Przykładem przedstawiony na początku
lutego plan zagospodarowania Powiśla Po-
łudniowego w Warszawie, który m.in. wy-
klucza budowę apartamentowców na terenie
dawnego ogródka jordanowskiego. W planie
zaznaczono także… stację III linii metra,
o której budowie na razie nawet się nie
mówi, ale jest zapisana w tzw. Studium za-
gospodarowania Warszawy, a więc trzeba ją
było uwzględnić w PZP. Przedstawione pro-
pozycje na tyle zaniepokoiły mieszkańców,
którzy obawiają się nowej ulicy i 7-piętrowe-

go biurowca, że zaczęli organizować prote-
sty w spółdzielniach mieszkaniowych i…
zakrystii kościoła.

Można też protestować „w drugą stronę”,
jak to w podwarszawskim Milanówku robi
właściciel kilku działek, na których chce bu-
dować lokalne „sky towery”. Ponieważ taka
zabudowa jest niezgodna z planem zago-
spodarowania miasta, więc oczywiście Urząd
Miasta się nie zgodził, ale inwestor nie od-
puszcza i skarży się na lokalne władze, m.in.
rozdając podczas mszy ulotki czy obwiesza-
jąc miasto banerami!

Wracając do stolicy, to nie ma jednego
planu zagospodarowania dla całego obsza-
ru m.st. Warszawy czy dla całości poszcze-
gólnych dzielnic miasta. Zwykle obowiązu-
je na obszarze części dzielnicy, np. osiedla.
Dlatego na stronie Stołecznego Ratusza raz
po raz pojawiają się informacje o wyłożeniu
do publicznego wglądu kolejnych obszarów
miasta. Także w lutym Biuro Architektury
i Planowania Przestrzennego poinformo-
wało, iż zabiera się do sporządzania planu in-
nego rejonu Warszawy. Prace nad nim trwa-
ją od… 1997 roku. A przez te lata spadko-
biercy dawnych właścicieli odzyskali grunty,
które sprzedali deweloperom, a ci już zdążyli
wybudować na nich osiedle.

W stolicy obowiązuje około 210 PZP.
– W 2013 roku uchwaliliśmy 12 kolejnych.
W rezultacie wskaźnik powierzchni objętej
planami miejscowości zwiększył się prawie
o 2 proc. – z 29,69 do 31,58 proc. – mówi
Agnieszka Kłąb, zastępca rzecznika Urzędu
m. st. Warszawy. – Tempo prac planistycznych
jest wypadkową dążenia do objęcia prawem
lokalnym jak największej ilości obszarów
m.st. Warszawy i możliwości finansowych sto-
łecznego samorządu. Szacunki dotyczące ska-
li potencjalnych roszczeń z tytułu przezna-
czenia w obowiązujących planach miejsco-
wych prywatnych terenów na cele publiczne
sięgają co najmniej 9 mld zł („Gazeta Wy-
borcza/Stołeczna”, 11.02.2014).

132 Fakty

Planowanie przestrzenne 
po nowemu
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym pozwala 
każdemu zapoznać się ze studium lub planem miejscowym i otrzymać 
tzw. wypis i wyrys. Warto o te dokumenty wystąpić przed kupnem 
działki, bo z opisowej części planu (wypis) dowiemy się m.in. jakie 
jest dokładne przeznaczenie działki i jakie są zasady jej zagospodarowania.
Natomiast wyrys jest fragmentem rysunku planu zagospodarowania 
przestrzennego dla wnioskowanego terenu
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Nie widać rewolucji
Warto przypomnieć, że pośrednio o PZP

mówi inna ustawa, której tempo uchwalenia
było zaiste imponujące. 24 kwietnia 2012 roku
premier Donald Tusk skierował do marsza-
łek Sejmu, Ewy Kopacz, rządowy projekt usta-
wy – o zmianie ustawy o działach admini-
stracji rządowej oraz niektórych innych ustaw
z projektami aktów wykonawczych. Już 8 maja
skierowano ją do I czytania w komisjach Ko-
misji Spraw Wewnętrznych, z zaleceniem za-
sięgnięcia opinii Komisji Infrastruktury oraz
Komisji Samorządu Terytorialnego i Polity-
ki Regionalnej, a dokładnie trzy miesiące póź-
niej prezydent ustawę podpisał!

Jej projekt uzasadniano wprowadze-
niem do systemu prawa rozwiązań pozwa-
lających na sprawne i skuteczne inicjowanie
oraz przygotowywanie decyzji strategicz-
nych, przede wszystkim w zakresie polityki
przestrzennej i polityki miejskiej, a tym samym
sprawne prowadzenie spójnej polityki rozwoju
w Polsce.

W tym celu dokonano podziału kompe-
tencji w ramach działu administracji rządo-
wej „budownictwo, gospodarka przestrzen-
na i mieszkaniowa”, wydzielając z niego za-
gadnienia związane z zagospodarowaniem
przestrzennym na poziomie krajowym i re-
gionalnym (wojewódzkim), a politykę miej-
ską przeniesiono do działu administracji
rządowej „rozwój regionalny”. W dziale „bu-
downictwo, gospodarka przestrzenna i miesz-
kaniowa” pozostały zagadnienia z zakresu
planowania i zagospodarowania prze-
strzennego na poziomie lokalnym, tj. gminy
i powiatu.

Przeniesienie zagadnienia „polityka miej-
ska” do działu „rozwój regionalny” umożli-
wiło zapewnienie kompleksowego podejścia
do rozwoju obszarów miejskich, co od dłuż-
szego czasu postulowali przedstawiciele śro-
dowisk urbanistycznych, a także władze
miast. Wzmocniło też efektywność wydat-
kowania środków publicznych (w tym środ-
ków strukturalnych UE) na rozwój obszarów
miejskich, gdyż będą one wydawane na kom-
pleksowe i innowacyjne projekty, wpisujące się
w priorytety zdefiniowane na poziomie kra-
jowym, oraz umożliwiło koordynację

działań rozwojowych na obszarach miejskich,
prowadzonych przez poszczególne poziomy
zarządzania (koordynacja pionowa) i różne
resorty (koordynacja pozioma). Ustawa
umożliwi przygotowanie zestawu instru-
mentów zachęcających samorządy lokalne do
współpracy na obszarach funkcjonalnych
miast, w tym na obszarach metropolitalnych
(w ramach polityki spójności stworzone zo-
staną zachęty finansowe skłaniające samo-
rządy do współpracy – promowane będą pro-
jekty przygotowywane wspólnie przez więcej
niż jeden samorząd gminy).

Nastąpiło powiązanie planowania prze-
strzennego na poziomie regionalnym, które-
go podstawowym instrumentem są plany za-
gospodarowania przestrzennego województw,
z systemem planowania społeczno-gospo-
darczego, którego głównym narzędziem są
strategie rozwoju województw i programy.

Natomiast powiązanie planowania prze-
strzennego na poziomie lokalnym powinno
mieć – przez koncentrację systemu plano-
wania przestrzennego w skali lokalnej – po-
średni wpływ na procesy właściwej lokaliza-
cji inwestycji wynikających z programów i stra-
tegii przygotowywanych na poziomie krajo-
wym i regionalnym. Osiągnięcie tego celu za-
pewnia ściślejsze powiązanie procesu two-
rzenia i aktualizacji miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego z proce-
sem inwestycyjnym w gminach i powiatach
– zarówno w odniesieniu do inwestycji pu-
blicznych, jak i prywatnych celu publicznego.
Minister właściwy do spraw budownictwa, lo-
kalnego planowania przestrzennego i miesz-
kalnictwa jest odpowiedzialny za określanie
warunków realizacji inwestycji i warunków
tworzenia planów zagospodarowania prze-
strzennego oraz – we współpracy z ministrem
właściwym do spraw rozwoju regionalnego
– za określenie sposobu uwzględniania na po-
ziomie lokalnym inwestycji wynikających ze
zintegrowanych procesów planowania spo-
łeczno-gospodarczego na poziomie
krajowym i regionalnym.

Do kompe-
tencji mini-

stra właściwego do spraw rozwoju regional-
nego należą zadania z zakresu zagospoda-
rowania przestrzennego na poziomie kra-
jowym i regionalnym określone w ustawie
z 27 marca 2003 roku o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym. Jednocześnie
w celu zapewnienia współuczestnictwa mi-
nistra właściwego do spraw rozwoju regio-
nalnego w procesie planowania przestrzen-
nego na obszarach morskich zostały doko-
nane zmiany w ustawie z 21 marca 1991 roku
o obszarach morskich Rzeczypospolitej Pol-
skiej i administracji morskiej.

Zmiany dotyczą całego obszaru Polski
i powinny przyczynić się do bardziej efek-
tywnego wykorzystania potencjałów po-
szczególnych regionów i całego kraju. Na po-
ziomie regionalnym usprawnią prace jedno-
stek odpowiedzialnych za przygotowywanie
strategii rozwoju i planów zagospodarowa-
nia przestrzennego województw w zakresie
wzajemnej zgodności dokumentów. Ustawa
umożliwi zintegrowaną i komplementarną re-
alizację interwencji publicznych, np. w zakresie
rozwoju miast, rewitalizacji obszarów zde-
gradowanych, rozwoju obszarów zagrożo-
nych marginalizacją. Przyczyni się do spój-
nego programowania rozwoju określonych
w przestrzeni kraju obszarów funkcjonalnych,
a zwłaszcza tych, których potencjał rozwojowy
jest związany ze szczególnymi cechami geo-
graficznymi lub ograniczany wymaganiami
ochrony wysokiego potencjału przyrodniczego
i krajobrazowego.

Choć od uchwalenie ustawy minęły pra-
wie dwa lata, to rewolucji w planowaniu
przestrzennym nie widać, zwłaszcza obej-
mującym sąsiednie jednostki samorządu te-
rytorialnego. �
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Wiele miejscowości gminy, rozlo-
kowanych na obszarze 24 495
ha, szczyci się bogatą historią,
sięgającą przełomu XII–XIII

wieku. Na przestrzeni dziejów na terenach Ko-
bylnicy powstały zabytki, które można po-
dziwiać do dziś. Zachowane kościoły, zespoły
pałacowo-folwarczne i obiekty gospodarcze
reprezentują różnorodność stylów architek-
tonicznych, a dwory okalają wartościowe kra-
jobrazowo założenia parkowe.

Warunki naturalne gminy sprzyjają upra-
wianiu różnorodnych form turystyki. Zwo-
lennicy aktywnego wypoczynku mogą oddać
się pieszym wędrówkom i rowerowym wy-
cieczkom po oznakowanych ścieżkach i szla-
kach oraz wodnym rozrywkom, jak choćby ka-
jakarstwu czy wędkarstwu w malowniczym
otoczeniu Parku Krajobrazowego „Dolina
Słupi”. Samorząd od lat podejmuje działa-
nia ukierunkowane na uatrakcyjnienie poby-
tu turystom, jak również doskonalenie ofer-
ty dla przedsiębiorców, którzy – ze względu
na położenie komunikacyjne gminy i duży po-
tencjał jej terenów, dający szerokie możliwo-
ści zagospodarowania – coraz częściej wy-
kazują zainteresowanie ulokowaniem inwe-
stycji w granicach Kobylnicy. Aby jak naj-
pełniej sprostać oczekiwaniom potencjal-
nych inwestorów, władze gminy oferują roz-
ległe tereny wyposażone w infrastrukturę
techniczną oraz niższe podatki dla osób za-
interesowanych działkami pod zabudowę

mieszkalną, przemysłową i usługową, zaj-
mującymi powierzchnię ponad tysiąca hek-
tarów.

Ponadto gmina Kobylnica, członek-za-
łożyciel Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych
Energii Odnawialnej, powoli staje się krainą
wiatraków. Znaczenie sprzyjających warun-
ków klimatycznych i atrakcyjność miejsca pod
względem inwestycyjnym dostrzegli i doce-
nili inwestorzy zagraniczni. Pomiędzy Za-
jączkowem a Widzinem japońskie firmy Mit-
sui i J. Power wybudowały farmę wiatrową,
na której stanęły 24 elektrownie wiatrowe.
Efektem tej największej na Pomorzu japoń-
skiej inwestycji jest produkcja mocy energe-
tycznej rzędu 48 MW. Druga farma wiatro-
wa, wybudowana przez hiszpański Fundusz
Taiga Mistral, powstała pomiędzy Płaszewem
a Luleminem. Tworzy ją 18 turbin wiatrowych
o łącznej mocy 39,6 MW. W fazie budowy jest
trzecia farma wiatrowa z turbinami o mocy
3 MW. Planowana jest również budowa
czwartej farmy wiatrowej, na której staną si-
łownie wiatrowe o mocy 3 MW. Docelowo na
terenie gminy zostanie wybudowanych oko-
ło 80 siłowni wiatrowych. A to nie ostatnie sło-
wo Kobylnicy w temacie ekologii. Zrealizo-
wano tu Program Wykorzystania Energii
Słonecznej, wyposażając budynki użytecz-
ności publicznej, domy jednorodzinne i ka-
mienice komunalne w instalacje solarne za-

pewniające im energię potrzebną do przy-
gotowania ciepłej wody. W planach jest bu-
dowa trzech farm fotowoltaicznych.

W gminie warto inwestować i wypoczy-
wać, ale przede wszystkim żyć, co docenia-
ją mieszkańcy, usatysfakcjonowani warunkami
do rozwoju, jakie stwarza samorząd, i dum-
ni z czołowej pozycji Kobylnicy, jaką od lat ich
gmina zajmuje w ogólnopolskim zestawieniu
samorządów opracowywanym przez ZPP.
W 2013 roku gmina Kobylnica zwyciężyła
w rankingu energii odnawialnej, co jest zasługą
nie tylko samorządu oraz inwestorów, ale i sa-
mych mieszkańców, którzy mają swój wkład
w budowaniu proekologicznego wizerunku
gminy, realizując prywatnie instalacje odna-
wialnych źródeł energii.

Gmina nie tylko przewodzi samorządom
wiejskim, jest też doceniana i wyróżniana na
poziomie regionalnym, krajowym oraz mię-
dzynarodowym w różnych konkursach, w któ-
rych chętnie podejmuje rękawicę, świadoma
swoich mocnych stron i efektów pracy za-
rządu gminy oraz całego zespołu. Do licznych
wyróżnień w 2013 roku dołączył Dyplom Eu-
ropy za działania na rzecz współpracy euro-
pejskiej, przyznawany nielicznym przez Zgro-
madzenie Parlamentarne Rady Europy.

www.kobylnica.pl

Kraina wiatraków 
i życzliwych mieszkańców
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Położona w północno-zachodniej części województwa pomorskiego
gmina wiejska Kobylnica niejednego oczarowała pięknem malowni-
czych krajobrazów i przyjaznym stosunkiem lokalnej społeczności,
liczącej 11 tys. mieszkańców
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Jakie znaczenie dla pozycji powiatu
mają inwestycje, a jakie inne czynniki świad-
czące o jakość, etyce i rzetelności?

– Na pozycję powiatu, na jego pozytyw-
ny wizerunek w świadomości społeczeństwa
wpływa szereg czynników. Z pewnością są to
inwestycje realizowane w obszarach, które na-
leżą do kompetencji powiatu, a więc związane
z infrastrukturą drogową, oświatą oraz opie-
ką zdrowotną. Dlatego też każdego roku
w najważniejszym i podstawowym doku-
mencie wytyczającym kierunki działania po-
wiatu augustowskiego, tj. budżecie powiatu,
uwzględnialiśmy środki finansowe nie tylko
na prawidłową realizację zadań powiatowych
i bieżące funkcjonowanie powiatowych jed-
nostek, ale także na ważne dla rozwoju po-
wiatu zadania inwestycyjne, na realizację
których poszukiwaliśmy także funduszy ze-
wnętrznych.

Na wizerunek samorządu mają wpływ
również zadania nieinwestycyjne, kierowane
do różnych grup społeczeństwa. Na przykład
z myślą o młodzieży przystępujemy do kon-
kursów i programów, które mają na celu pod-
niesienie jakości pracy szkół i placówek
oświatowych, poprawę bezpieczeństwa oraz
zapewnienie uczniom atrakcyjnych form
spędzania czasu wolnego. Realizujemy pro-
jekty umożliwiające start osobom bezrobot-
nym czy pomagające uzyskać dodatkowe kwa-
lifikacje niepełnosprawnym.

Obok tych czynników równorzędnym
elementem wpływającym na postrzeganie
samorządu przez mieszkańców jest jakość
świadczonych usług przez jednostki powia-
towe, kompetencje, sumienność, uczciwość,
rzetelność i etyczna postawa osób, które je re-
alizują. Biorąc to pod uwagę, nasze Starostwo
od 2004 roku posiada wprowadzony system
zarządzania jakością, potwierdzony certyfi-
katem ISO, a także stosuje Kodeks Etyki.
Również nasze jednostki podnoszą jakość pra-
cy, czego potwierdzeniem jest m.in. certyfikat
ISO wprowadzony i utrzymywany przez
Augustowskie Centrum Edukacyjne.

Jakie zewnętrzne źródła finansowania
najbardziej przyczyniły się do rozwoju po-
wiatu?

– Niewątpliwie największym źródłem
środków zewnętrznych był Regionalny Pro-
gram Operacyjny Województwa Podlaskiego
na lata 2007–2013. To właśnie z dofinaso-

waniem z tego programu zrealizowaliśmy naj-
większą w historii Powiatu inwestycję obej-
mującą przebudowę ciągu drogowego z Bar-
głowa Kościelnego do granicy państwa
w Lipszczanach – etap I. Wartość zadania,
które zrealizowaliśmy na terenie trzech gmin:
Bargłów Kościelny, Sztabin oraz Lipsk, wy-
niosła ponad 15,7 mln zł. Wykonanych zostało
około 28,4 km dróg powiatowych oraz most
na Kanale Augustowskim w Sosnowie.

W ramach RPO zrealizowane zostały tak-
że zadania inwestycyjne w zakresie oświaty,
obejmujące rozbudowę oraz modernizację
szkół i placówek: Międzyszkolnego Ośrodka
Sportowego jako centrum sportów wod-
nych, Augustowskiego Centrum Edukacyj-
nego i Zespołu Szkół Technicznych. Przy
współfinansowaniu z tego programu zaku-
piono również sprzęt medyczny niezbędny do
prowadzenia diagnostyki, leczenia oraz za-
biegów ratujących życie dzieci i dorosłych
w SP ZOZ w Augustowie, a także została wy-
konana klimatyzacja na bloku operacyjnym.
Ponadto przeprowadzono termomodernizację
obiektów szpitalnych.

Kolejnym źródłem środków zewnętrznych
był Narodowy Program Przebudowy Dróg
Lokalnych. Przy współfinansowaniu z tego
programu przebudowaliśmy drogi o naj-
bardziej zniszczonej nawierzchni, wytypowane
przez samorządy lokalne jako zadania prio-
rytetowe.

Z funduszy pozyskanych z Minister-
stwa Sportu i Turystyki zostały wybudowa-
ne dwa kompleksy boisk, tzw. Orlików, przy
Augustowskim Centrum Edukacyjnym i Ze-
spole Szkół Ogólnokształcących.

Na działania nieinwestycyjne nasze jed-
nostki pozyskiwały środki finansowe z Pro-
gramu Kapitał Ludzki. Z satysfakcją chcę
podkreślić, że wartość projektów realizo-
wanych na rzecz różnych grup odbiorców,
np. bezrobotnych, niepełnosprawnych czy
młodzieży, w kadencji 2006–2010 wyniosła
37 mln zł, a około 98 proc. wartości projek-
tów pochodziło z funduszy zewnętrznych.

Jakie wydarzenia i osiągnięcia uważa pan
za najważniejsze na przestrzeni lat pełnienia
funkcji starosty? Co było największym suk-
cesem ostatniej kadencji, którą zamyka pan
swoją aktywność samorządową?

– Moim zdaniem, takim osiągnieciem
była dobrze wykorzystana szansa na pozy-
skanie funduszy zewnętrznych i realizację prio-
rytetowych zadań przez nasz samorząd. Re-
kordowo dobra w historii powiatu augu-
stowskiego była kadencja 2006 –2010. War-
tość wykonanych w tym okresie inwestycji
i remontów oraz zadań tzw. nieinwestycyjnych
wyniosła ponad 93 mln zł. Co należy pod-
kreślić, prawie 63 mln zł, czyli około 2/3 war-
tości wszystkich zadań, stanowiły środki ze-
wnętrzne. Liczby mówią więc same za siebie.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że pla-
nując zadania drogowe, nie pominęliśmy żad-
nego samorządu. Inwestycje drogowe wy-
konywaliśmy na terenie wszystkich miast
i gmin wchodzących w skład powiatu augu-
stowskiego, które były taką współpracą za-
interesowane, a realizacja była możliwa dzię-
ki udziałowi samorządów lokalnych we
współfinansowaniu zadań.

Co z perspektywy najbardziej przydaje
się w pracy starosty i służy osiąganiu wy-
znaczanych celów oraz pomaga zjednać so-
bie lokalną społeczność?

– Po pierwsze dobra kadra, stale pod-
nosząca swoje kwalifikacje, stanowiąca zgra-
ny zespół. Grupa, która rozumie stawiane
przed nią cele i rzetelnie wykonuje zadania,
które służą realizacji tych celów. Równie
ważna jest współpraca z samorządami róż-
nych szczebli – z samorządami lokalnymi, po-
wiatowymi oraz samorządem wojewódz-
kim. Wspólne poszukiwanie optymalnych roz-
wiązań, wypracowywanie wspólnych stano-
wisk to skuteczna droga do rozwiązywania
problemów samorządowych.

www.augustowski.home.pl
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Skuteczne działania
na rzecz rozwoju
Rozmowa z Franciszkiem Wiśniewskim, starostą augustowskim
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Powiat świdwiński zajął 8. miejsce w kategorii powiatów do 60 tys. mieszkańców (wśród blisko 100 klasyfikowanych w tej kategorii)
w ogólnopolskim XI Rankingu Najlepszych Miast, Powiatów i Gmin. To wyróżnienie Związku Powiatów Polskich jest powodem do dużej
satysfakcji tym bardziej, że zbiega się z piętnastoleciem Samorządności Powiatowej.

Powiat świdwiński (pow. 1093 km kw.) zamieszkuje blisko 50 tys. osób. Tworzą go miasto Świdwin i gminy: Połczyn-Zdrój, Brzeżno, Rą-
bino, Sławoborze i Świdwin. Siedzibą powiatu jest Świdwin – miasto z cennymi zabytkami związanymi z historią regionu, takimi jak
Zamek z XIII wieku, Brama Gotycka i Kościół Mariacki z XIV wieku. Historyczny obraz miasta równoważy dorobek współczesności w po-
staci m.in. nowoczesnej pływalni – Parku Wodnego „Relax”.

Powiat jest jednym z wiodących w Polsce ośrodków lecznictwa uzdrowiskowego. Sanatoria i piękny park zdrojowy znajdują się w Po-
łczynie-Zdroju – jednym z najstarszych miast uzdrowiskowych w kraju. Tutaj od ponad 300 lat wykorzystuje się lecznicze właściwości
borowiny, solanki i wód mineralnych. Uzdrowisko Połczyn SA jednorazowo może przyjąć 1000 kuracjuszy w obiektach o wysokim stan-
dardzie.

– W krajobraz powiatu wtopiły się liczne pałace, dworki oraz jakby malowane w czarno-białą kratkę, zabytkowe ryglowe świątynie. Mi-
łośnikom przyrody polecamy tereny Szwajcarii Połczyńskiej z „Doliną Pięciu Jezior”, Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy „Karsibór”, Tor-
fowisko „Toporzyk”, a zwolenników aktywnej turystyki zapraszamy na ścieżki edukacyjne, szlaki rowerowe – zachęca starosta powiatu
Mirosław Majka.

W latach 2006–2013 powiat świdwiński był beneficjentem środków z Unii Europejskiej, Norwegii, Szwajcarii, Islandii i Lichtensteinu. Dzięki
temu zrealizował liczne projekty inwestycyjne, w tym przeprowadził termomodernizację obiektów użyteczności publicznej. W budyn-
kach zainstalowano alternatywne źródła energii i nowoczesne systemy grzewcze (pompy ciepła, solary). Termomodernizacją objęto
także wydział geodezji i przychodnię NZOZ w Świdwinie. – Uzyskując dofinansowanie z Unii Europejskiej, najwięcej zainwestowaliśmy
w rozwój szkół ponadgimnazjalnych. W rezultacie nasi uczniowie mają dziś najlepsze warunki do nauki w całym województwie za-
chodniopomorskim. Rozwój powiatu był możliwy dzięki współpracy z samorządem województwa zachodniopomorskiego, samorządami
gmin, funduszami krajowymi oraz z przedsiębiorstwami i organizacjami pozarządowymi – dodaje starosta.

STAROSTWO POWIATOWE W ŚWIDWINIE
ul. Mieszka I 16, 78-300 Świdwin

tel. 94 36 50 301, fax 94 36 50 300, starostwo@powiatswidwinski.pl
www.powiatswidwinski.pl

Działania na miarę sukcesu 
i wysokie noty 

powiatu świdwińskiego



Jerzy Bojanowicz

Najważniejsze obszary cyfryzacji
na lata 2014–2020, których reali-
zacja będzie wspierana środkami
UE, określa Program Operacyjny

Polska Cyfrowa (POPC). To dostęp do szyb-
kiego internetu, e-administracja i otwarty rząd
oraz cyfrowa aktywizacja społeczeństwa,
czyli cyfrowe kompetencje obywateli. Drugi
dokument to Narodowy Plan Szerokopa-
smowy (NPS), którego projekt został przy-
jęty przez Komitet Rady Ministrów14 listo-
pada 2013 roku. Określa bardziej szczegó-
łowo, w jaki sposób kontynuowana będzie bu-
dowa sieci szerokopasmowych zapewniają-

cych każdemu Polakowi dostęp do szybkie-
go internetu. Realizacja tej koncepcji przekłada
się na 2 cele szczegółowe: zapewnienie po-
wszechnego dostępu do internetu o prędko-
ści co najmniej 30 Mb/s do końca 2020 roku
– rozumianego jako techniczna możliwość
świadczenia usługi dostępu do internetu
szerokopasmowego o prędkości nie mniejszej
niż 30 Mb/s dla każdego mieszkańca Polski,
w dowolnej technice dostępowej oraz do-
prowadzenie do wykorzystania dostępu do in-
ternetu o prędkości co najmniej 100 Mb/s
przez 50 proc. gospodarstw domowych do
końca 2020 roku. Z kolei Program Zinte-
growanej Informatyzacji Państwa (PZIP)
poświęcony jest rozbudowie e-administracji

i e-usług przyjaznych dla obywateli. POPC bę-
dzie wspierać jednostki administracji rządo-
wej w tworzeniu i rozwoju nowoczesnych
usług świadczonych drogą elektroniczną w ta-
kich obszarach, jak e-administracja, e-zdro-
wie, e-sądy, e-zamówienia publiczne oraz
e-kultura. Wspierane będą projekty przy-
czyniające się do zwiększenia interoperacyj-
ności systemów informatycznych i rejestrów
publicznych oraz obejmujące profesjonalne
przygotowanie informacji sektora publicznego
do ponownego wykorzystania.

Zadaniem Ministerstwa Administracji
i Cyfryzacji jest to, by skuteczna cyfryzacja po-
prawiała jakość życia obywateli. – W MAC łą-
czą się trzy dziedziny: budowa infrastruktu-
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ry, rozwój e-usług i wspieranie kompetencji cyfro-
wych. To ważne połączenie, bo razem daje to, cze-
go osobno nie da się zrobić. Cyfryzacja kraju nie
ogranicza się bowiem do inwestycji w infrastrukturę.
To także wielki społeczny proces. Może on nam dać
nowy impuls do rozwoju. Nazywamy go impetem
cyfrowym – napisano na stronie resortu. Dalej czy-
tamy: „Aby wesprzeć wspólny wysiłek, stworzyli-
śmy specjalne narzędzie – program Polska Cyfro-
wa, wspierany z funduszy unijnych, którego szcze-
gółowe zadania dotyczą budowy internetowych sie-
ci szerokopasmowych (Narodowy Plan Szeroko-
pasmowy, wspieranie budowy sieci przez samo-
rządy), rozwój e-administracji, czyli umożliwianie
załatwiania spraw przez komputer (Program Zin-
tegrowanej Informatyzacji Państwa wyznacza cele,
Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji ko-
ordynuje prace) oraz dostosowywanie prawa do
zmian cyfrowych i budowa społeczeństwa infor-
macyjnego, czyli takiego, które potrafi wykorzy-
stywać nowoczesne technologie (reforma ochrony
prywatności w Europie, wykorzystanie informacji
sektora publicznego, wspieranie e-umiejętności, La-
tarnicy Polski Cyfrowej).

Program Polska Cyfrowa
Na jego realizację przeznaczono 2255,6 mln

euro. Ma on wspierać obszar technologii infor-
macyjno-komunikacyjnych (TIK), w tym w szcze-
gólności przedsięwzięcia zapewniające szeroki do-
stęp do szybkiego internetu, efektywne i przyjazne
użytkownikom e-usługi publiczne oraz stale rosnący
poziom kompetencji cyfrowych społeczeństwa.
Dlatego zaplanowano realizację czterech osi prio-
rytetowych: Powszechny dostęp do szybkiego in-
ternetu, E-administracja i otwarty rząd, Cyfrowa ak-
tywizacja społeczeństwa i Pomoc techniczna. W ra-
mach każdej z nich wyznaczono cele szczegółowe
oraz zaproponowano konkretne działania, które po-
mogą je osiągnąć, oraz określono grupy benefi-
cjentów – tych, którzy będą mogli się ubiegać o środ-
ki unijne.

Warto dodać, że oprócz programu Polska Cy-
frowa unijne środki na rozwój e-usług publicznych,
digitalizację zasobów i rozwój kompetencji cyfro-
wych w szkołach będą także dostępne w ramach Re-
gionalnych Programów Operacyjnych. Głównymi
odbiorcami wsparcia w ramach POPC będą przed-
siębiorcy telekomunikacyjni, jednostki administra-
cji rządowej oraz jednostki im podległe, jednostki
naukowe, konsorcja tych jednostek z przedsiębior-
stwami, organizacjami pozarządowymi lub jed-
nostkami naukowymi, państwowe organizacje kul-
tury, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa,
jednostki samorządu terytorialnego.

Poniżej średniej UE
Na koniec 2011 roku przedsiębiorcy teleko-

munikacyjni w Polsce świadczyli usługę szeroko-
pasmowego dostępu do internetu dla ponad 10 mln
użytkowników, natomiast na koniec 2012 roku dla
11,6 mln użytkowników, co oznacza przyrost na po-
ziomie 10,7 proc. Oznacza to nasycenie usługami
internetu w przeliczeniu na gospodarstwa domo-
we na poziomie 83,5 proc. (ponad 8 proc. w przy-
padku usług stacjonarnych, natomiast aż o 21 proc.

Do 2020 roku Polska osiągnie 
stuprocentowy dostęp do 
szerokopasmowego internetu 
– zapowiedział Donald Tusk podczas 
konferencji prasowej 8 stycznia. 
Tego samego dnia Rada Ministrów 
przyjęła trzy dokumenty, które określają, 
w jaki sposób wykorzystamy środki 
unijne, a także środki z innych źródeł 
na cyfryzację, by przyczyniły się one 
do modernizacji kraju – nie tylko budowy
infrastruktury i usług, lecz także 
wspierania kompetencji cyfrowych 
Polaków
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Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej
(SSPW) to największe przedsięwzięcie 
teleinformatyczne finansowane ze środków
Unii Europejskiej. Rozbudowana infrastruktura
światłowodowa umożliwi rozwój usług 
telekomunikacyjnych, w tym świadczenie
usług nowej generacji – NGA (sieciach
dostępowych następnej generacji, z ang. 
Next Generation Access). Całkowity koszt 
projektów to ok. 1,4 mld zł
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w odniesieniu do dostępu mobilnego). Naj-
wyższa penetracja usług szerokopasmowego
dostępu do internetu widoczna jest w woje-
wództwach: mazowieckim, dolnośląskim,
zachodniopomorskim oraz pomorskim, pod-
czas gdy większość województw Polski
Wschodniej przedstawia znacznie większy po-
tencjał dalszego zwiększenia wykorzystania
usług szerokopasmowych przez mieszkańców.
Z kolei najwyższy odsetek miejscowości,
w których obecne są zakończenia sieci świa-
tłowodowych, widoczny jest w wojewódz-
twach podkarpackim, małopolskim, śląskim,
opolskim i dolnośląskim. 

Z drugiej strony, przynajmniej raz w ty-
godniu korzysta z internetu tylko 59 proc. Po-
laków. Może dlatego, że aktywne łącza in-
ternetowe w Polsce odbiegają pod względem
prędkości transmisji od średniej europejskiej
i od celów stawianych przez Europejską
Agendę Cyfrową. Na koniec 2012 roku
70 proc. aktywnych łączy pozwalało na
transmisję do użytkownika z prędkością po-
niżej 10 Mb/s, a 10 proc. powyżej 30 Mb/s.
Zapewniono możliwość stacjonarnego do-

stępu do internetu dla 69,1 proc. gospodarstw
domowych (średnia dla UE 27 – 95,5 proc.,
przy celu ustalonym na 100 proc. do roku
2013); pokrycie dostępem do internetu o prze-
pustowości co najmniej 30 Mb/s zapewnio-
no 44,5 proc. gospodarstw domowych (UE
27 – 53,8 proc., 100 proc. do 2020 roku); ok.
1,3 proc. gospodarstw domowych korzysta-
ło z łączy stacjonarnych o prędkości co naj-
mniej 100 Mb/s (UE 27 – 3,4 proc., 50 proc.
do 2020 roku).

Z danych opublikowanych na unijnej stro-
nie Broadband For All wynika, że tylko 69 proc.
Polski ma dostęp do szybkiego internetu, gdy
np. w Czechach – 98 proc., Rumunii – 87 proc.,
a na Słowacji – 75 proc. – Wbrew stereoty-
pom Polska nie jest w ogonie Europy pod
względem cyfryzacji – stwierdził w lutym Ra-
fał Trzaskowski, minister administracji i cy-
fryzacji. – Udziałem gospodarki cyfrowej
w PKB dorównujemy takim krajom, jak
Francja czy Niemcy. W pewnych aspektach,
jak budowa sieci szerokopasmowej czy usłu-
gi w ramach e-państwa, mamy jeszcze wie-
le do nadrobienia względem Europy, ale re-
sort zapewnia, że te zagadnienia będą prio-
rytetowe w programie Polska Cyfrowa, któ-
ry będzie realizowany do 2020 roku.

Budujemy sieci szerokopasmowe
Jeszcze niedawno mówiło się, że Polska

jest największym placem budowy w Europie,
mając na myśli budowę autostrad i dróg eks-
presowych. Obecnie Ministerstwo Admini-
stracji i Cyfryzacji informuje, że Polska jest naj-
większym placem budowy sieci szerokopa-
smowych w Europie albowiem w ramach per-
spektywy finansowej 2007–2013 powstaje po-
nad 44 tys. km sieci, z czego 26,5 tys. km
w ramach Regionalnych Programów Ope-
racyjnych i Programu Operacyjnego Rozwój
Polski Wschodniej.

Z opublikowanej na stronie ministerstwa
mapy, która przedstawia realizację projektu
w listopadzie 2013 roku, wynika, że świat wir-
tualny i realny dzieli przepaść. Przykładem
Optyczna Sieć Teleinformatyczna Opola
o długości 21 km (wartość projektu – 16 mln zł),
której budowa miała być zakończona w stycz-
niu bieżącego roku, a na stronie Aglomera-
cji Opolskiej czytamy m.in.: „10 stycznia 2014
roku przedstawiciele gmin aglomeracji spo-
tkali się z wykonawcą pierwszego z doku-
mentów – uniwersalnych wytycznych dla pro-

jektowania, budowy i utrzymania kanałów ka-
blowych, a – zgodnie z podpisaną umową
– prace nad dokumentem zakończą się 10 lu-
tego bieżącego roku.

Z mapy wynika, że najdłuższe sieci
powstają w ramach projektów: Wielkopol-
ska Sieć Szerokopasmowa – 4,5 tys. km (war-
tość: 410 mln zł) i „Internet dla Mazowsza”
– 4,4 tys. km + NGA w 33 miejscowościach
(493 mln zł), których realizacja ma być za-
kończona w grudniu bieżącego roku i lipcu
2015 roku, a najkrótsze – poza OSTO – po-
wstają w Kujawsko-Pomorskiem – 71 km
(wartość – 55 mln zł), które uzupełnią Ku-
jawsko-Pomorską Sieć Informacyjną zbu-
dowaną w 2003 roku (planowany termin re-
alizacji: czerwiec 2015 roku) i Śląską Regio-
nalną Sieć Szkieletową – 495 km (69 mln zł,
zakończenie projektu we wrześniu 2015
roku).

Realizowane są też znacznie tańsze pro-
jekty, jak np. „Budowa infrastruktury szero-
kopasmowego dostępu do Internetu przez
firmę Gig@net” przez firmę Gig@net Inter-
net w Twoim Domu P.Jastrzębski kosztem
353,8 tys. zł (dofinansowanie UE – 171360 zł)
czy „Internet szerokopasmowy w gminach
Bałtów, Tarłów i Józefów nad Wisłą”, reali-

zowany przez PHU JBO Internet i sieci kom-
puterowe Jarosław Bojek kosztem 155949,52
zł (dofinansowanie UE – 75654,72 zł).

Jednocześnie w ramach Priorytetu II Pro-
gramu Operacyjnego Rozwój Polski Wschod-
niej pn. „Innowacyjna Gospodarka, Działa-
nia II.1 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschod-
niej” Polska Agencja Rozwoju Przedsiębior-
czości dofinansowuje budowę internetowej
sieci szerokopasmowej obejmującej zasię-
giem województwa Polski Wschodniej: lu-
belskie, podlaskie, podkarpackie, święto-
krzyskie i warmińsko-mazurskie. Głównym
celem tej osi jest zapewnienie do końca
2013 roku dostępu do usług szerokopasmo-
wych dla 90 proc. gospodarstw domowych
i 100 proc. instytucji publicznych i przedsię-
biorców z terenu województw Polski Wschod-
niej. Właścicielami infrastruktury wybudo-
wanej w ramach projektu będą samorządy
województw Polski Wschodniej. Powstanie in-
ternetowej sieci szkieletowej, ponad 10 tys. km
światłowodów i ponad tysiąc węzłów dys-
trybucyjnych, umożliwi lokalnym operatorom
telekomunikacyjnym oferowanie usług sze-
rokopasmowych w swoich regionach poprzez
sieci dostępowe zbudowane w oparciu o wę-
zły dostępowe przyłączone w danej lokalizacji
do punktu dystrybucyjnego.

W kwietniu 2013 roku Komisja Euro-
pejska zaakceptowała dofinansowanie unij-
ne dla wszystkich pięciu projektów Sieci
Szerokopasmowej Polski Wschodniej, na re-
alizację których przeznaczono 300 mln euro
(z tego dofinansowanie z EFRR – ok. 255 mln
euro, a wkład własny samorządów woje-
wództw – ok. 45 mln euro). Projekty te uzy-
skały także zgodę Brukseli na pomoc pu-
bliczną, tj. potwierdzenie, że ich realizacja nie
naruszy konkurencji na rynku telekomuni-
kacyjnym. 

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej
(SSPW) to największe przedsięwzięcie tele-
informatyczne finansowane ze środków Unii
Europejskiej. Rozbudowana infrastruktura
światłowodowa umożliwi rozwój usług te-
lekomunikacyjnych, w tym świadczenie
usług nowej generacji – NGA (sieciach do-
stępowych następnej generacji, z ang. Next
Generation Access). Całkowity koszt pro-
jektów to ok. 1,4 mld zł. W tworzeniu SSPW
uczestniczy wiele firm, m.in. w lutym br. Oran-
ge Polska podpisała z PARP 8 umów na wy-
budowanie sieci w Białej Podlaskiej, Biłgoraju,
Działdowie, Hrubieszowie, Lubartowie, Łu-
kowie, Rykach oraz w gminie Lutowiska. War-
tość dofinansowania wyniesie ok. 9 mln zł. Po
zakończeniu inwestycji, co przewidziano na
IV kwartał 2015 roku, w zasięgu szybkiego in-
ternetu powyżej 30 Mb/s ma się znaleźć
ok. 37 tys. gospodarstw domowych.

Priorytety
Wracając do POPC, na realizację osi prio-

rytetowej „Powszechny dostęp do szybkiego
internetu” przeznaczono 1020,28 mln euro.
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Warto podkreślić, że o ile w 2010 roku Eurostat
udział sektora ICT w PKB Polski wyliczył na 
3,3 proc., to zdaniem analityków w tym roku
gospodarka cyfrowa może wyprodukować 
ponad 5 proc. PKB Polski. Pamiętamy jednak
drogi i linie kolejowe, które miały być gotowe 
na Euro 2012, a wciąż są rozkopane
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Dofinansowanie w tej wysokości ma ograni-
czyć terytorialne różnice w możliwości dostępu
do szerokopasmowego internetu o wysokich
przepustowościach, tak by do końca 2020
roku każdy Polak mógł mieć dostęp do in-
ternetu o prędkości co najmniej 30 Mb/s,
a 50 proc. gospodarstw domowych – o pręd-
kości co najmniej 100 Mb/s.

Wsparcie oraz jego wysokość będą za-
leżne od zidentyfikowanych na danym ob-
szarze potrzeb inwestycyjnych wynikają-
cych z uwarunkowań poszczególnych ob-
szarów, w tym szczególnie z wieloaspekto-
wej (tj. obecność infrastruktury, dostępność
usług, gęstość zaludnienia, typ zabudowy,
ukształtowanie terenu itp.), oceny ekono-
micznej opłacalności inwestycji. Pomoc zo-
stanie skierowana przede wszystkim do
przedsiębiorców telekomunikacyjnych i bę-
dzie polegała na wsparciu projektów w za-
kresie budowy, rozbudowy lub przebudowy
sieci infrastruktury telekomunikacyjnej za-
pewniających głównie szerokopasmowy do-
stęp do szybkiego internetu.

Oś priorytetowa II „E-administracja
i otwarty rząd” (1032,7 mln euro) obejmie pro-
jekty o znaczeniu ogólnopolskim, z uwzględ-
nieniem preferencji dla obszarów wskazanych
w Planie Zintegrowanej Informatyzacji Pań-
stwa (rynek pracy; ubezpieczenia i świadczenia
społeczne; ochrona zdrowia; prowadzenie
działalności gospodarczej; wymiar sprawie-
dliwości i sądownictwo; prezentacja i udo-
stępnianie danych przestrzennych i staty-
stycznych; nauka i szkolnictwo wyższe; po-
datki i cła; sprawy administracyjne, w szcze-
gólności obywatelskie; zamówienia publicz-
ne; bezpieczeństwo i powiadamianie ratun-
kowe; rolnictwo i rozwój obszarów wiej-
skich). Wsparcie skierowane będzie przede
wszystkim do jednostek administracji rzą-
dowej i jednostek im podległych.

W priorytecie mieści się oczywiście roz-
wój e-administracji i e-usług przyjaznych
dla obywatela. Kluczowe dla ich rozwoju ob-
szary określa Program Zintegrowanej Infor-
matyzacji Państwa – strategiczny dokument
opisujący działania rządu zmierzające do do-
starczenia społeczeństwu wysokiej jakości elek-
tronicznych usług publicznych, czyli stwo-
rzenie spójnego, logicznego i sprawnego
systemu informacyjnego państwa, dostar-
czającego e-usługi na poziomie krajowym
i europejskim, w sposób efektywny pod
względem jakości i kosztów. Środki unijne
z Polski Cyfrowej przeznaczone będą przede
wszystkim dla administracji rządowej i pod-
ległych jej jednostek, które realizują ogólno-
polskie projekty w takich obszarach, jak e-ad-
ministracja, e-zdrowie, e-sądy, e-zamówienia
publiczne oraz e-kultura.

Program przygotowało Ministerstwo
Administracji i Cyfryzacji w ścisłej współpracy
z pozostałymi resortami i instytucjami pu-
blicznymi, które – według MAiC – aktywnie
będą uczestniczyć w realizacji działań prze-

widzianych w programie i wynikających z nie-
go przedsięwzięć związanych z informatyzacją
państwa. Realizacja PZIP będzie angażowała
również jednostki samorządu terytorialnego
oraz uwzględniała ich dotychczasowy doro-
bek. Program zapewni współpracę istniejących
oraz nowych systemów teleinformatycznych
administracji publicznej, eliminując jedno-
cześnie powielające się dotychczas funkcjo-
nalności. W ramach tej osi zapisano cele
szczegółowe: podniesienie dostępności i ja-
kości e-usług publicznych; poprawa cyfrowej
efektywności urzędów oraz zwiększenie do-
stępności i wykorzystania informacji sektora
publicznego. 

Cyfrową efektywność urzędów poprawi
m.in. elektroniczne zarządzanie dokumentów
i współdziałanie różnych systemów, a więk-
sze wykorzystanie informacji sektora pu-
blicznego ułatwi dostęp obywateli do zaso-
bów, danych i innych informacji będących
w posiadaniu instytucji publicznych.
W szczególności chodzi o wspieranie udo-
stępniania danych publicznych oraz digita-
lizacji zasobów kultury w sposób, który
umożliwia ich ponowne wykorzystanie, a tak-
że wspieranie tworzenia usług i aplikacji wy-
korzystujących e-usługi publiczne i informa-
cje sektora publicznego.

Oś priorytetowa III „Cyfrowa aktywiza-
cja społeczeństwa” (alokacja 135 mln euro)
dotyczy prowadzenia szeroko zakrojonych
działań szkoleniowych i doradczych oraz po-
pularyzujących korzystanie z technologii cy-
frowych i aktywne uczestnictwo w kulturze cy-
frowej. Adresowane będą do grup o różnych
poziomach kompetencji cyfrowych, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem osób zagrożonych
wykluczeniem cyfrowym. W ramach osi
wsparcie uzyskają również najzdolniejsi stu-
denci kierunków związanych z technologia-
mi informacyjno-komunikacyjnymi.

W ramach tej osi określono cele szcze-
gółowe. To „E-integracja i e-aktywizacja na
rzecz zwiększenia aktywności oraz jakości ko-
rzystania z internetu”, gdyż aż 32 proc. do-
rosłych Polaków nigdy nie korzystało z in-
ternetu. Dlatego oferta będzie skoncentro-
wana na grupie zagrożonej wykluczeniem cy-
frowym – osobach starszych (50+), nie-
pełnosprawnych, rencistach oraz emery-
tach – zamieszkałych zwłaszcza na terenach
wiejskich i małych miast. W tym celu pla-
nowane jest wspieranie lokalnych instytucji,
jak np. biblioteki i świetlice, w których po-
wstaną centra cyfrowej aktywności, gdzie
przeszkoleni trenerzy będą uczyć podstaw ko-
rzystania z komputera pod kątem efektyw-
nego wykorzystania internetu w życiu co-
dziennym. Wspierane będą także innowa-
cyjne inicjatywy, m.in. organizacji poza-
rządowych, dotyczące sposobów zachęca-
nia do aktywnego i twórczego korzystania
z nowych technologii także grupy, które
w największym stopniu dotyka wykluczenie
cyfrowe.

Z kolei celem projektu „Pobudzanie po-
tencjału uzdolnionych programistów dla
zwiększenia zastosowania rozwiązań cyfro-
wych w gospodarce i administracji” jest wy-
korzystanie potencjału uzdolnionych stu-
dentów kierunków z zakresu technologii in-
formacyjno-komunikacyjnych. Część wspar-
cia będzie przeznaczona na projekty stu-
dentów/interdyscyplinarnych zespołów stu-
dentów rozwijających innowacyjne produk-
ty/usługi do wykorzystania w działalności spo-
łecznej, biznesowej lub administracji pu-
blicznej, przy czym problem społeczny lub go-
spodarczy do rozwiązania będzie określony
przez operatora konkursu z udziałem uzna-
nych ekspertów i praktyków życia społecznego
i gospodarczego.

Celami szczegółowymi osi priorytetowej
IV „Pomoc techniczna” (67,7 mln euro) są
„Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania
programu” oraz „Informacja, promocja i do-
radztwo”. Program będzie realizowany w la-
tach 2014–2020, a za jego koordynację i nad-
zór nad realizacją będzie odpowiadał mini-
ster administracji i cyfryzacji. Koszt zapew-
nienia do 2020 roku każdemu Polakowi
możliwości dostępu do internetu o prędko-
ści 30 Mb/s szacuje się na ok. 17,3 mld zł,
z czego duża część to inwestycje prywatnych
operatorów. Na rozwój internetu w ok. 1/3 gmin
pójdzie ponad 1 mld euro środków europej-
skich w ramach Programu Operacyjnego Pol-
ska Cyfrowa.

Dodam, że już 26 mln osób zamieszka-
łych w10 tys. miejscowości (66,7 proc. po-
pulacji) jest w zasięgu oferowanego przez
Cyfrowy Polsat i Plus mobilnego internetu
w technologii LTE (Long Term Evolution
– standard bezprzewodowego przesyłu da-
nych będący następcą systemów 3G), którzy
– jako pierwsi na świecie – zaoferowali szyb-
kość do 150 Mb/s oraz modemy wspierają-
ce tę przepustowość, m.in. Huawei MediaPad
10 FHD.

Warto podkreślić, że o ile w 2010 roku
Eurostat udział sektora ICT w PKB Polski
wyliczył na 3,3 proc., to zdaniem analityków
w tym roku gospodarka cyfrowa może wy-
produkować ponad 5 proc. PKB Polski. Pa-
miętamy jednak drogi i linie kolejowe, któ-
re miały być gotowe na Euro 2012, a wciąż
są rozkopane. Na wspomnianej konferencji
premier zapowiedział także, iż w latach
2016/2017 pod względem długości autostrad
prześcigniemy Wielką Brytanię i będziemy
piątym państwem w Europie (przed nami
będą Niemcy, Francja, Hiszpania i Włochy),
a także to, że do 2022 roku Polska będzie
wśród 20 najbogatszych państw świata i osią-
gnie PKB na poziomie 80 proc. średniej
państw UE. – Dzisiaj to jest 67 proc., a star-
towaliśmy z pułapu mniej więcej 50 proc.,
kiedy ta przygoda europejska się zaczynała.
Dlatego te zapowiedzi, w tym dotyczące in-
ternetu szerokopasmowego, traktujmy nie-
zobowiązująco. �



Powiat poznański doceniony został
też za rozmaite dokonania w za-
kresie ochrony zdrowia (szczepienia
i profilaktyka), rozwiązań ekolo-

gicznych, promocji turystycznej (trasy kra-
joznawcze i szlaki rowerowe) czy promo-
wania przedsiębiorczości. – To wielki sukces
i nagroda za całoroczną ciężką pracę – mówi
Jan Grabkowski, starosta poznański. – Ubie-

gły rok nie był wyjątkowy, jeśli chodzi o tro-
skę o mieszkańców czy zasięg podejmowa-
nych działań, gdyż to, co robimy dla innych
i dla regionu, należy do naszych obowiązków.
Niemniej cieszy mnie, że nasza działalność zo-
stała dostrzeżona i nagrodzona – dodaje sta-
rosta.

Władze samorządu zwracają szczegól-
ną uwagę na ciągłe podnoszenie poziomu

obsługi klientów w starostwie, usprawnianie
funkcjonowania jednostek podległych, po-
prawę jakości życia w powiecie, podkreśla-
jąc, iż nadrzędnym celem jest dobrobyt
partnerów i mieszkańców. Pozycja uzyska-
na w podsumowaniu oraz zebrane punkty
odzwierciedlają wszechstronne podejście
powiatu poznańskiego do zadań publicz-
nych. Samorząd bowiem systematycznie
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Powiat poznański na podium
Powiat poznański 
znalazł się na podium
ogólnopolskiego 
Rankingu Powiatów 
i Gmin 2013, zajmując
3. miejsce w kategorii
powiatów powyżej
120 tys. mieszkańców.
Według ekspertów
zasłużył na tę lokatę
dzięki działaniom 
inwestycyjnym 
i prorozwojowym
oraz działalności 
na rzecz rozwoju 
społeczeństwa 
obywatelskiego 
i informacyjnego

RANKING SAMORZĄDÓW

Otwarcie boiska lekkoatletycznego w Puszczykowie

OSW Owińska Park Orientacji Przestrzennej

Fot. T. SKUPIO

Fot. KAMILA WOJSZCZ/STAROSTWO POWIATOWE W POZNANIU Fot. STAROSTWO POWIATOWE W POZNANIU



i kompleksowo realizuje swoje zobo-
wiązania, których rezultatem są m.in.
kilometry wyremontowanych dróg,
dziewięć „Orlików”, nowe siedziby
służb mundurowych czy tysiące dzie-
ci zaszczepionych przeciw HPV i gry-
pie.

Warto wyróżnić szczególnie dwa,
zakończone w 2013 roku, projekty
o prawdziwie światowym potencjale.
Pierwszym jest Park Orientacji Prze-
strzennej w Owińskach, nagrodzony
podczas IV edycji konkursu „Polska
Pięknieje – 7 Cudów Funduszy Euro-
pejskich”, w którym zajął 1. miejsce
w kategorii „Miejsce przyjazne dzie-
ciom”. To unikatowe, barokowe zało-
żenie parkowe otacza pocysterski zespół
mieszczący Specjalny Ośrodek Szkol-
no-Wychowawczy dla Dzie-
ci Niewidomych. Budynek
przeszedł ostatnio gruntow-
ną renowację i modernizację,
aby zapewnić uczniom opty-
malne warunki do nauki.
Przynależący do niego park
służy rehabilitacji wycho-
wanków, którzy korzystając
ze zmysłów słuchu i węchu,
zyskują umiejętność pewne-
go poruszania się w prze-
strzeni. Strefa ta jest też
otwarta dla wszystkich chęt-
nych. Zachęca do ruchu na

świeżym powietrzu, pozwala na poznanie własnych moż-
liwości oraz uczy tolerancji wobec osób niepełnosprawnych.

Powiat poznański stawia także na zdrowie i aktywność
fizyczną, czego dowodem może być również drugi waż-
ny obiekt – stadion lekkoatletyczny przy ZS nr 1 w Pusz-
czykowie, wyróżniony tytułem „Inwestor na Medal” na gali
Budowniczy Polskiego Sportu. Zmodernizowana ostatnio
placówka wyszkoliła już wielu mistrzów, teraz kolejne po-
kolenia będą miały możliwość trenować w warunkach „na medal”.
Kompleks boisk, bieżni i rzutni uzupełnił istniejącą infrastrukturę spor-
tową szkoły.

Warto wspomnieć, że powiat poznański nie tylko znalazł się na
podium zestawienia, ale otrzymał także wyróżnienie Super Powiat,
dzięki spełnieniu największej ilości kategorii rankingowych. – Oczy-
wiście, doskonały wynik w zestawieniu oraz zamknięcie roku nie ozna-
cza, że spoczywamy na laurach. Podbudowani dotychczasowymi suk-
cesami, śmiało snujemy nowe plany na najbliższą przyszłość. W 2014
kontynuujemy projekty z poprzednich lat oraz rozpoczynamy nowe.
Dalsza modernizacja szpitala w Puszczykowie oraz infrastruktury
drogowej to nasze priorytety – podsumowuje Starosta.

www.powiat.poznan.pl
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Doskonały wynik nie oznacza, 
że spoczywamy na laurach. 
Podbudowani dotychczasowymi
sukcesami śmiało snujemy nowe
plany na najbliższą przyszłość

Jakie działania zapewniły powiatowi bielskiemu miejsce
w czołówce rankingu ZPP? Co oznacza dla pana to wyróżnienie?

– Staramy się w sposób konsekwentny dążyć do maksymal-
nego podnoszenia jakości świadczonych usług, wspierając przy
tym wszelkie inicjatywy mające na celu rozwój społeczeństwa in-
formacyjnego i informatycznego oraz angażować się we wszel-

kie możliwe formy aktywności, co ma
służyć promocji naszego powiatu
– jako miejsca otwartego i przyja-
znego mieszkańcom, inwestorom i tu-
rystom. Największą uwagę przywią-
zujemy do działań proinwestycyj-
nych i prorozwojowych; rozwiązań
poprawiających jakość obsługi miesz-
kańca oraz funkcjonowania jednost-
ki samorządu terytorialnego.

Od lat powiat bielski zajmuje czo-
łowe miejsca w rankingach inwesty-
cyjnych, klasyfikowany jest również
w czołówce prowadzonego przez
Związek Powiatów Polskich Ran-
kingu Powiatów. Wyróżnienie to jest
potwierdzeniem dobrych kierunków
naszych działań, a także rzetelnej pra-
cy ludzi zatrudnionych w naszych
strukturach. Motywuje to nas do po-
dejmowania nowych wyzwań i dal-
szych starań na rzecz rozwoju naszej
małej ojczyzny.

W jaki sposób stara się pan odpowiadać na potrzeby lokal-
nej społeczności?

– Mając na uwadze efektywną realizację zadań, organizuje-
my liczne spotkania z lokalnymi samorządami, stowarzyszenia-
mi i przedsiębiorcami w celu wypracowania wspólnych kierunków
działań. Główny nacisk położyliśmy na ochronę i promocję zdro-
wia i życia ludzkiego oraz politykę oświatową, ukierunkowaną na
zacieśnienie współpracy szkół z pracodawcami z terenu powia-
tu bielskiego.

Jakie ma pan pomysły na dalszy rozwój powiatu?
– Przede wszystkim skupimy się na realizacji zadań, które do

nas należą, a są kluczowe w budowaniu potencjału gospodarczego
w oparciu o potencjał ludzki. Ponadto, podjęliśmy współpracę na
rzecz utworzenia i rozwoju Bielskiego Subregionalnego Obsza-
ru Funkcjonalnego. Działania te ukierunkowane są na realizację
projektów służących rozwiązywaniu wspólnych problemów sto-
jących przed lokalnymi strukturami samorządowymi. Jestem prze-
konany, że inicjowanie, planowanie i realizacja przedsięwzięć we
współpracy z innymi samorządami znacząco wpłynie na wzrost
aktywności gospodarczej i zatrudnienia.

Rozmawiał Piotr Nowacki

www.powiatbielski.pl

Gotowi na 
nowe wyzwania
Rozmowa ze Sławomirem Jerzym
Snarskim, starostą bielskim



Wysoka pozycja w rankingu to
dowód, że gmina rozwija się
prężnie i kładzie ogromny na-
cisk na wszelkie działania pro-

inwestycyjne i prorozwojowe. Została ona do-
ceniona m.in. za ilość wydatkowanych środ-
ków finansowych pochodzących z funduszy
zewnętrznych i krajowych, uzyskanie tytułu
laureata w konkursie „Teraz Polska”, posia-

danie certyfikatu ISO przez Urząd Miejski,
poprawę jakości obsługi mieszkańców, roz-
wój społeczeństwa informacyjnego i obywa-
telskiego oraz promowanie rozwiązań z za-
kresu sportu.

Posiadane przez gminę walory przy-
rodnicze i kulturowe determinują jej atrak-
cyjność turystyczną. Duża lesistość gminy
i górski krajobraz predysponują ją do rozwoju

turystyki wiejskiej (agroturystyki i ekotury-
styki), turystyki kwalifikowanej i zdrowotnej,
a także mobilizują do tego, by inwestować
w infrastrukturę techniczną ku poprawie
jakości życia, bezpieczeństwa i ochronie
przyrody.

Gmina Stronie Śląskie to górski i leśny raj
stworzony dla turystów kochających aktyw-
ny wypoczynek (wycieczki piesze i rowerowe,
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Gmina aktywna z natury!
Gmina Stronie Śląskie została laureatem prowadzonego przez 
Związek Powiatów Polskich Ogólnopolskiego Rankingu Gmin 
i Powiatów w kategorii gminy miejskie i miejsko-wiejskie 
z łączną sumą 25 290 punktów, plasując się na 6. pozycji
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Co stanowi podstawę strategii rozwojo-
wej gminy i jakie źródła stanowią główne
wsparcie dla środków budżetowych w re-
alizacji wyznaczonych celów?

– Opracowując strategię gminy, ze wzglę-
du na położenie i walory przyrodnicze po-
stawiliśmy na turystykę, którą traktujemy
jako nadrzędny cel w planach rozwojowych.
Stąd dziś Stronie Śląskie – dawniej teren moc-
no przemysłowy – szczyci się ośrodkiem
narciarskim Czarna Góra, Jaskinią Niedź-
wiedzią w Kletnie czy starymi kopalniami udo-
stępnionymi zwiedzającym. Mamy już pra-

wie 3 tys. miejsc noclegowych, a ich liczba sta-
le rośnie. Turyści przyjeżdżają do nas głów-
nie na narty, ale chcemy stworzyć im również
ofertę na sezon letni.

Bez udziału środków unijnych nie uda-
łoby się nam sfinalizować inwestycji, które
przyczyniły się do uatrakcyjnienia oferty tu-
rystycznej. Dzięki nim m.in. przekształciliśmy
zdewastowany budynek PKP w Centrum
Edukacji, Turystyki i Kultury. O tym, jak duże
dotacje pozyskujemy z UE, świadczy wyso-
kie, 6. miejsce w rankingu ZPP, choć były to
głównie środki na infrastrukturę komunalną.

Czy nakłady przeznaczane na inwesty-
cje przynoszą wymierne efekty?

– Tak. Najlepszym dowodem jest 1. miej-
sce w ogólnopolskim konkursie Markowy Sa-
morząd i zdobyte w ubiegłym roku godło Te-
raz Polska. To cenne wyróżnienia, choć dla
mnie najważniejsze jest to, że wciąż przyby-
wa osób odwiedzających naszą gminę. Jed-

Czyny zamiast polityki
Rozmowa ze Zbigniewem Łopusiewiczem, 
burmistrzem Stronia Śląskiego
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jazdę konną, narciarstwo, sporty wodne). Wi-
doki na Masyw Śnieżnika, Góry Złote, Góry
Bialskie i Krowiarki zachwycą gości spra-
gnionych ciszy i spokoju. Cała gmina leży na
terenie Śnieżnickiego Parku Krajobrazowe-
go, którego największe atrakcje to Jaskinia
Niedźwiedzia w Kletnie, Puszcza Śnieżnej
Białki (dziewicza puszcza jaworowa) w Bie-
licach oraz najwyższy szczyt w Sudetach
Wschodnich – Śnieżnik 1425 m n.p.m. Ko-
lejnymi miejscami, które warto odwiedzić, są
m.in.: Muzeum Ziemi i Park Jurajski, Trasa
Turystyczna obejmująca nieczynną Kopalnię
Uranu, Muzeum Minerałów, Hutę Szkła
Kryształowego „Violetta”, zalew w Starej
Morawie, Wapiennik „Łaskawy Kamień”,
a także trasy piesze i rowerowe, około 15 km
tras narciarstwa zjazdowego, 68 km tras
narciarstwa biegowego.

Już dziś gmina zaprasza na liczne wy-
cieczki rowerowe, maratony MTB, zawody

o puchar Polski w Downhill, między-
narodowe mistrzostwa w poszukiwa-
niu minerałów, zawody wędkarskie,
górskie samochodowe mistrzostwa Pol-
ski oraz imprezy z cyklu „Śmiech to
zdrowie”, „Polsko-Czeska ekspresja ta-
neczna”, „Strońska Drezyniada”. �

nocześnie cały czas poszukujemy in-
westorów, którzy podjęliby się np. za-
gospodarowania zbocza góry Krzyżnik,
poprzez budowę infrastruktury tury-
stycznej, takiej jak kolej linowa, tyrol-
ka czy też zjeżdżalnia grawitacyjna,
zgodna z aktualnym planem zago-

spodarowania przestrzennego tej części gmi-
ny. Myślę, że kiedy nasze plany zostaną zre-
alizowane, zwiększy się atrakcyjność tury-
styczna naszej gminy.

Jak ważny dla rozwoju gminy jest go-
spodarny, godny zaufania przywódca i co
sprawia, że cieszy się pan uznaniem, pełniąc
od 20 lat funkcję burmistrza?

– Rzeczywiście 5 lipca minie 20 lat, od-
kąd pełnię funkcję burmistrza. Dlaczego tak
długo? Ja nazywam siebie najemnikiem,
który został wybrany przez ludzi, aby dla nich
pracować, i zależy mi, żeby robić to jak naj-
lepiej. Mimo że mam swoje zapatrywania po-
lityczne, zachowuję je dla siebie, a w pracy in-
teresują mnie wyłącznie sprawy dotyczące
gminy. W naszym samorządzie jest miejsce
dla ludzi, którzy chcą działać, a nie polity-
kować i załatwiać swoje interesy.

Rozmawiała Magdalena Szczygielska

www.stronie.pl Certyfikat „Euro Powiat” jest świa-
dectwem spełnienia wymagań
Unii Europejskiej. Powiat ję-
drzejowski został wysoko oce-

niony za umiejętność wykorzystywania fun-
duszy unijnych, co przyniosło mu najpierw
wyróżnienie w województwie świętokrzy-
skim, a następnie miejsce w czołówce, tj.
wśród siódemki krajowych laureatów.

Rok 2013 był także czasem wielu uda-
nych przedsięwzięć, przede wszystkim in-
westycji w dziedzinie dróg i oświaty, a tak-
że polityki społecznej, zwłaszcza w obsza-
rze pomocy dla osób niepełnosprawnych
(m.in. powołanie Centrum Integracji Spo-
łecznej). Ponadto, przy udziale zaprzyjaź-
nionych powiatów: tatrzańskiego i będziń-
skiego, w powiecie jędrzejowskim zorgani-
zowano bardzo udane uroczystości
o charakterze ponadlokalnym: Kra-
jowe Święto Ludowe oraz Powia-
towe Święto Kłosa. Powiat jędrze-
jowski od lat organizuje także do-
żynki o poziomie godnym imprezy
wojewódzkiej. Kontynuuje tradycje
ludowe i ma własne pomysły sprzy-
jające utrwalaniu przynależno-
ści do wspólnoty. Łączy tradycję
z nowoczesnością i członkostwem
w Unii Europejskiej.

Unikalnym symbolem Ję-
drzejowa jest znane w świecie

Muzeum im. Przypkowskich, ze wspaniałą
kolekcją zegarów słonecznych. Historia Ję-
drzejowa łączy się także z historią cyster-
sów, sprowadzonych tu w 1140 roku
przez Janika Gryfitę, późniejszego arcy-
biskupa gnieźnieńskiego. Klasztor oo.
Cystersów to miejsce spoczynku błogo-
sławionego Wincentego Kadłubka, byłe-
go biskupa krakowskiego, kronikarza hi-
storii Polski, a w pobliskich Nagłowicach
istnieje Muzeum-Dworek Mikołaja Reja,
nazywanego ojcem literatury polskiej. – Za-
praszamy wszystkich. Ziemia Jędrzejow-
ska jest gościnna, przyjazna, otwarta i no-
woczesna – zachęca Edmund Kaczmarek,
starosta jędrzejowski.

www.jedrzejow.pl

Powiat z certyfikatem
Miniony rok przyniósł powiatowi jędrzejowskiemu
spore wyróżnienie. Mowa o certyfikacie „Euro
Powiat” wydawanym pod patronatem ministra
gospodarki i marszałków sejmików wojewódzkich
przez Fundację Gospodarczą Europartner

Archiopactwo Cystersów w Jędrzejowie



Igor Stokłosa

Polski rząd wycofuje się rakiem
z otwartego wsparcia dla odna-
wialnych źródeł energii, bo te obni-
żają zyski państwowych przedsię-

biorstw energetycznych, opierających swój biz-
nes na węglu, ropie czy gazie ziemnym.
Tymczasem na poziomie lokalnym, w sa-
morządach, coraz bardziej widać, że ener-
getyka rozproszona jest szansą na to, by ka-
pitał pozostał w polskich rękach, zamiast
w zamian za import surowców energetycz-
nych eksportować środki finansowe za gra-
nicę – przypomina Wojciech Szymalski z Zie-
lonego Mazowsza. Dodaje, że właśnie z my-
ślą o samorządach Unia Europejska przy-
gotowała znaczą pulę środków finansowych

w perspektywie 2014–2020. Aż 12,5 mld
euro, czyli blisko 68 mln zł przeznaczonych
będzie na finansowanie wykorzystania lo-
kalnych odnawialnych źródeł energii, zwięk-
szanie efektywności energetycznej lub two-
rzenie lokalnych instalacji do kogeneracji
prądu i ciepła. Te środki posłużą także do
wsparcia działań związanych z adaptacją do
zmian klimatu, np. funkcjonowaniem służb
zarządzania kryzysowego.

– Główną zasadą dobrego gospodaro-
wania pieniędzmi jest domykanie ich obiegu
w ramach własnego budżetu – w przeciwnym
razie żyjemy na kredyt – twierdzi Szymalski
i dodaje: – W Polsce ta zasada często jest ko-
jarzona z powiedzeniem o wiązaniu końca
z końcem. W wielu innych krajach, m.in.
w Niemczech, Wielkiej Brytanii, ale również

w Indiach zasada ta stosowana jest nie tyl-
ko do indywidualnego portfela, lecz także do
bilansu obrotów handlowych jednostki tery-
torialnej. Jeśli środków finansowych obra-
canych w ramach danego terytorium przy-
bywa, budujemy dobrobyt, jeśli ich ubywa
– wszyscy ubożejemy.

Uniknąć ubytków
Obecnie wykorzystanie energii z paliw ko-

palnych jest źródłem ubytku środków finan-
sowych w większości lokalnych samorządów
w Polsce, nawet jeśli na ich terenie jest elek-
trownia. Źródłem tego ubytku jest koniecz-
ność zakupu albo paliwa, albo prądu (jeśli na
terenie samorządu nie ma elektrowni) spoza
własnego terytorium. Środki zarówno jed-
nostki samorządu, jak i przedsiębiorców
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oraz mieszkańców uciekają szerokim stru-
mieniem do spółek zlokalizowanych w innych
miejscach kraju, a także za granicą. Wszak
99 proc. ropy naftowej, ponad 70 proc. gazu
ziemnego i już prawie 15 proc. węgla ka-
miennego pochodzi w Polsce z importu.
Szymalski zwraca uwagę, że już wiele sa-
morządów w Polsce zauważyło, że można ten
odpływ lokalnie dostępnych środków finan-
sowych powstrzymywać, a nawet odwrócić.
Podaje przykład Bielsko-Białej oraz gmin z jej
otoczenia, Częstochowy i Bydgoszczy. Dzię-
ki inwestycjom w termomodernizacje, ener-
gooszczędny sprzęt AGD, żarówki i eduka-
cję mieszkańców w zakresie oszczędzania
energii z roku na rok wydatki na utrzymanie
publicznych budynków i infrastruktury zmniej-
szają się, a środki z tej pozycji mogą być prze-
suwane np. na dofinansowanie usług me-
dycznych czy szkół.

Zakopane chce być „eko”
Innym przykładem rozmachu ekolo-

gicznego jest Zakopane, które chce być naj-
bardziej ekologiczną marką w Polsce. Posłuży
temu nie tylko wzorowa gospodarka odpa-
dami. Dofinansowanie pójdzie także na bez-
emisyjną komunikację. Do 2020 roku stolica
polskich Tatr, dziś cierpiąca z powodu smo-
gu i korków, chce zostać najbardziej ekolo-
giczną marką w Polsce. Mają temu służyć
m.in. kolejne inwestycje w geotermię, parking
park&ride z wypożyczalnią aut elektrycznych,
stacje do ich ładowania, a także taksówki na

prąd. Zakopane już testuje elektryczne auta
jako taksówki. Władze miasta chcą pozyskać
unijne dotacje, z których zamierzają m.in. ku-
pić całą flotę aut elektrycznych, a także zbu-
dować sieć stacji do ich ładowania. Część
tych samochodów jeździłaby jako taksówki,
a część trafiłaby do wypożyczalni dla turystów
i wczasowiczów, która stanęłaby przy wjeź-
dzie do miasta, przy planowanym tam par-
kingu park&ride. Turyści mieliby zostawiać
na nim swoje auta i przesiadać się tam do ko-
munikacji miejskiej czy do wypożyczonych
elektrycznych aut. By zachęcić do korzysta-
nia z nich, władze miejskie rozważają udo-
stępnienie użytkownikom pojazdów na prąd
stacji do ich ładowania za darmo. To wszyst-
ko w ramach projektu „EKO Zakopane
– Smart City”.

Władze Zakopanego liczą, że w ten spo-
sób staną się prekursorem nowego trendu

w polskich miastach – tzw. smart city, że to
pomoże im także w promocji miasta. Do
udziału w projekcie zaprosiły m.in. Tatrzań-
ski Park Narodowy, Geotermię Podhalańską,
Polskie Koleje Górskie i Tatrzańską Izbę
Gospodarczą. Nadrzędnym celem tego pro-
gramu jest usprawnienie funkcjonowania
miasta, efektywne zarządzanie nieodnawial-
nymi zasobami, podniesienie jakości życia
mieszkańców i komfortu pobytu dla turystów
dzięki wykorzystaniu nowoczesnych techno-
logii. Cechą tego typu projektów jest kom-
pleksowe – lub innymi słowy systemowe – po-
dejście do funkcjonowania ośrodków miej-
skich, działania na wielu polach, w wielu
dziedzinach, wzajemnie uzupełniające się.
W Zakopanem właśnie za sprawą wykorzy-
stania geotermii i elektrycznych pojazdów
w mieście mają się zmniejszyć korki, a do-
datkowo ma zniknąć z niego zimowy smog,
którego przyczyną są piece i kotłownie wę-
glowe oraz spaliny z aut. Te pierwsze miało-
by zastąpić ogrzewanie geotermalne (już
stosowane w Zakopanem na dużą skalę),
a samochody elektryczne, jak wiadomo, spa-
lin nie emitują. To dla miasta niezwykle
ważne, bo smog odstrasza zimą od stolicy Tatr
wielu turystów i narciarzy, jednak chodzi rów-
nież o to, by powietrze było w nim czystsze
i aby przez pozostałą część roku Zakopane
zaczęło uchodzić za najbardziej ekologiczne
miasto w Polsce. To ma mu pomóc w przy-
ciąganiu gości. Samochody elektryczne, tak-
że te wypożyczane, miałyby ich wabić nie tyl-

ko swą „ekologicznością” (nie emitują spalin,
zużywają mniej energii i poruszają się dużo
ciszej niż auta spalinowe), lecz także z uwa-
gi na bardzo niski koszt ich eksploatacji (na
100 km spalają średnio prąd za około 5 zł).

Smart City zyskuje zwolenników 
Idea Smart City jest na tyle świeża, że

trudno znaleźć w pełni działający system.
W wielu miejscach na świecie prowadzone są
jednak prace mające na celu wdrożenie sys-
temów nie tylko inteligentnych systemów
zasilania, lecz także inteligentnych syste-
mów logistycznych oraz inteligentnych sys-
temów racjonalizacji zużycia zasobów po-
szczególnych miast czy regionów. Idea taka
nazwana została Smart Region czy Smart
City. Jednym z pierwszych jej wdrożeń jest
SmartGridCity w Boulder, w stanie Colora-
do w USA. Koncepcja zawiera cztery głów-

ne składniki. Pierwszy to infrastruktura inte-
ligentnej sieci zasilania, czyli warstwa ko-
munikacji ze wszystkimi punktami sieci wraz
z systemami automatyki podstacji, pozwa-
lającymi na przekierowywanie energii z prze-
ciążonych linii, wczesne ostrzeganie i iden-
tyfikację przyczyn awarii sieci. To także inte-
ligentne liczniki energii (smart meters), któ-
re stanowią niezbędne ogniwo między siecią
domową i siecią inteligentną, zbierają dane
zużycia energii elektrycznej w odstępach
15-minutowych lub częściej, a w przypadku
przerw w dostawie energii umożliwiają szyb-
szą lokalizację awarii i skrócenie czasu wy-
łączenia. Smart city to także inteligentne urzą-
dzenia domowe, czyli bezprzewodowe ter-
mostaty i wtyczki (wyłączniki) oraz – w przy-
szłości – moduły zarządzające ładowaniem
akumulatorów pojazdów elektrycznych pod-
łączone do sieci inteligentnej, które pozwa-
lają użytkownikowi końcowemu monitorować
zużycie energii i dostosowywać je do osobi-
stych potrzeb i preferencji, natomiast opera-
torowi – poprzez opcję wyłączania poszcze-
gólnych urządzeń klienta, które mogą być
w dany momencie wyłączone – dają możli-
wość ograniczania szczytów poboru mocy.
Wreszcie smart city to także witryna sieci Web
umożliwiająca klientom uzyskanie szczegó-
łowych informacji na temat ich zużycia po-
przez generowanie szczegółowych rapor-
tów, sugerowanie czasowych profili zużycia
skutkujących obniżeniem kosztu pobranej
energii, a także racjonalizację jej zużycia. Ba-
dania pokazują, że nawet prosty zabieg po-
legający na przekazywaniu użytkownikom ich
bieżącego zużycia energii elektrycznej prze-
liczonego na konkretne koszty zachęca ich do
racjonalizowania zużycia, co przekłada się na
oszczędności rzędu 10 proc.

Oszczędności w praktyce
Według ekspertów, na miano smart city

zdecydowanie bardziej zasługuje projekt
władz Amsterdamu. Koncepcja jest realizo-
wana przez lokalne firmy i władze od 2008
roku i zakłada dochodzenie do zrównowa-
żonego modelu życia, pracy, mobilności i prze-
strzeni publicznej z udziałem nowoczesnych
technologii, ale także poprzez zmianę za-
chowań mieszkańców i promocję partnerstwa
licznych podmiotów (firm, organizacji) dla
osiągnięcia wspólnego celu. Dzięki Smart Stre-
et Lighting natężenie oświetlenia ulic i elewacji
budynków w przestrzeni publicznej stolicy Ho-
landii może być dostosowywane do bieżą-
cych warunków drogowych i pory nocy, co
w praktyce oznacza, że późno w nocy, kiedy
ruch uliczny jest zdecydowanie mniejszy, na-
tężenie oświetlenia jest redukowane. Na przy-
kładzie projektu w Oslo, które jako pierwsze
miasto posiada na całym obszarze inteligentny
system zarządzania oświetleniem ulicznym, wi-
dać, że można osiągnąć do 70 proc. oszczęd-
ności w zużyciu energii elektrycznej na oświe-
tlenie ulic. �
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Powiat jarosławski ma duży potencjał in-
westycyjny: usytuowanie przy ważnych szla-
kach komunikacyjnych, w niewielkiej od-
ległości od granicy kraju oraz stolicy woje-
wództwa. Jakie działania podejmuje samo-
rząd w celu zwiększenia jego atrakcyjności
inwestycyjnej?

– Co roku aktualizujemy informacje o te-
renach inwestycyjnych, jakimi dysponują
gminy, pośredniczymy też w kontaktach na-
szych firm z ewentualnymi kontrahentami.
W mojej ocenie to, co możemy dla rozwoju
powiatu zrobić, to maksymalne ułatwienie
przedsiębiorcom nawiązania kontaktów z in-
westorami. Pewne możliwości dają nam w tym
zakresie umowy z partnerami zagranicznymi,
stąd decydując się na współpracę, bierzemy
pod uwagę potencjał inwestycyjny i gospo-
darczy przyszłego partnera. Na początku lu-
tego podpisaliśmy umowę z niemieckim po-
wiatem Neunkirchen, położonym w prze-
mysłowym zagłębiu Saary. Liczymy na ko-
rzystną dla obu stron współpracę.

Ważne jest też systematyczne rozwijanie
tego, czym aktualnie dysponujemy, a więc

dbanie o strukturę i jakość infrastruktury ko-
munikacyjnej, wysoki poziom i atrakcyjne kie-
runki kształcenia w szkołach ponadgimna-
zjalnych, gdzie postawiliśmy na kształcenie za-
wodowe i techniczne, a także kładzenie na-
cisku na usługową w stosunku do praco-
dawców rolę urzędu pracy, który musi za-
pewniać im pracowników wyszkolonych
w oczekiwany sposób. Również urzędnicy Sta-
rostwa zapewniają klientom szybkie i profe-
sjonalne usługi – chodzi głównie o wydziały
architektury i geodezji.

A jaka koncepcja działania przyświeca
panu, mając na uwadze potrzeby miesz-
kańców?

– Od początku pracy w zarządzie powiatu
określiliśmy priorytetowe dziedziny, kluczo-
we dla rozwoju powiatu i korzystne dla
mieszkańców. To infrastruktura drogowa,
edukacja, służba zdrowia i pomoc społecz-
na oraz walka z bezrobociem. Na rozwój tych
obszarów kładziemy największy nacisk, po-
zyskujemy dodatkowe środki, angażujemy się
w innowacyjne działania. Przykładem może
być tworzenie instytucji ekonomii społecznej,

których jesteśmy partnerami lub twórcami
– obecnie mamy dwie spółdzielnie socjalne
i Centrum Integracji Społecznej. Zamierze-
niem jest pokazanie, że tego typu działalność
może być dochodowa, są na nią pieniądze
i warto się o nie ubiegać. Powiat nie stworzy
wielkiej ilości nowych miejsc pracy, ale może
swoim przykładem aktywizować innych.

Co stanowi dla powiatu główne źródło
finansowania inwestycji? Jak zapatruje się
pan na możliwości inwestycyjne, biorąc
pod uwagę nową perspektywę unijną?

– Główne źródła finansowania naszych
inwestycji to środki z różnorakich programów
pomocowych. Przykładowo, w ostatnich la-
tach największy zastrzyk gotówki na sprzęt
medyczny pochodził z programu Polska–
Białoruś–Ukraina, w którym wspólnemu
projektowi szpitali w Jarosławiu i Nowoja-
worowsku przyznano około 11 mln zł. Zawsze
staramy się, aby w naszym budżecie znala-
zły się pieniądze na wkład własny, jest to je-
dyna sfera, w której możemy się nawet za-
dłużyć dla osiągnięcia długofalowych korzy-
ści.

Nowa perspektywa unijna daje nam ko-
lejne szanse. Teraz od nas zależy, czy zdoła-
my do swoich pomysłów przekonać marszałka.
W RPO WP premiowane mają być inwesty-
cje o znaczeniu regionalnym lub ponadre-
gionalnym i takie zgłosiliśmy. Moim zdaniem,
najważniejszą inwestycją – choć jednocześnie
niesłychanie kosztowną – byłby drugi most na
rzece San. Mamy świetną komunikację na li-
nii wschód–zachód, a nowy most poprawił-
by połączenia północ–południe, z centrum kra-
ju. To ważne tak dla inwestorów, jak i ze wzglę-
du na wykorzystanie sporego potencjału tu-
rystycznego – mamy unikalne zabytki i niemal
nieskażoną przyrodę, a ciekawostką jest Ra-
dawa – wypoczynkowa miejscowość z kąpie-
liskiem, gdzie zawartość jodu w powietrzu jest
zbliżona do tej nad morzem.

Znaleźli się państwo w czołówce ran-
kingu ZPP. Jak ocenia pan szanse powiatu
na awans w tegorocznym zestawieniu? Jakie
kroki zamierza pan podjąć w tym kierunku?

– Oczywiście jestem optymistą, choć
szczerze mówiąc, ani nie prowadziłem, ani nie
zamierzam prowadzić specjalnych działań,
aby zdobyć wyższą lokatę. Miejsce wśród lau-
reatów jest, rzecz jasna, wyróżnieniem, ale ran-
king jest dla nas nie wyścigiem, a możliwo-
ścią porównania się z podobnymi jednost-
kami, uzyskania obiektywnej oceny, co robi-
my dobrze, a co możemy poprawić. Dane,
które przesyłamy, to wynik całorocznej pra-
cy, a nie kalkulowania, co pozwoli nam na
zdobycie większej ilości punktów. Jeśli bę-
dziemy pracować tak efektywnie, jak dotąd,
to o miejsce w tegorocznym zestawieniu je-
stem spokojny.

Rozmawiała Dorota Babkiewicz

www.starostwo.jaroslaw.pl
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Jakie działania i inwestycje najbardziej
przyczyniły się do zajęcia przez gminę Bo-
rzęcin 6. miejsca w rankingu gmin wiejskich
za rok 2013?

– Było ich wiele, ale najważniejsze to: od-
danie do użytku Centrum Kulturalnego Wsi
Przyborów, pełniącego funkcję ośrodka kul-
tury, biblioteki i remizy OSP, budowa Re-

gionalnego Centrum Rehabilitacji i Pomocy
Społecznej w Borzęcinie, realizacja II etapu
projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cy-
frowemu dla mieszkańców gminy Borzęcin”
oraz III etap odbudowy dróg „Wały” w Bo-
rzęcinie wraz z zabezpieczeniem powodzio-
wym. Na wszystkie te zadania pozyskaliśmy
dofinansowanie ze środków Unii Europej-
skiej.

Rok 2013 był kolejnym dobrym inwe-
stycyjnie rokiem dla naszej gminy. Doskonale
wpisał się w szczególną w wymiarze osiągnięć
kadencję samorządu 2010–2014, w której na
inwestycje infrastrukturalne wydatkowano
45 mln zł, w tym ponad 27 mln zł pozyska-
no z funduszy zewnętrznych, co w przeli-
czeniu na jednego mieszkańca stanowi kwo-
tę 5344 zł.

Co decyduje o sukcesie w sferze zarzą-
dzania jednostką samorządową i jakie pro-
blemy Borzęcina stanowią największe wy-
zwanie?

– Efektywna praca oparta na realizacji za-
łożonych celów strategicznych, będąca skła-
dową zaangażowania wielu środowisk i lu-
dzi. Bez społecznego konsensusu i porozu-

mienia w zakresie wyboru priorytetów nie by-
łoby sukcesu gminy Borzęcin. Problemów do
rozwiązania jest wiele. Najważniejszym z nich
jest skomunikowanie gminy Borzęcin dla
potrzeb transportu o wysokim tonażu, co sta-
nowi podstawę dla uruchomienia stref dzia-
łalności gospodarczej, odpowiedzialnych
za rozwój gminy i tworzenie nowych miejsc
pracy.

Jak ważnym czynnikiem motywującym
jest rywalizacja i dążenie do zwycięstwa w kon-
kursach i zestawieniach ogólnopolskich?

– Nie przywiązujemy do tego szczegól-
nej wagi. Niemniej jednak mamy świadomość,
że na tle innych gmin w wielu aspektach funk-
cjonowania i działalności samorządowej na-
sza gmina się wyróżnia. Nie tylko dzielimy się
dobrymi praktykami, ale także korzystamy
z doświadczeń innych samorządów realizu-
jących innowacyjne przedsięwzięcia. Miejsca
w rankingach są dla nas potwierdzeniem tego,
że zmierzamy we właściwym kierunku.

Rozmawiał Piotr Nowacki

www.borzecin.pl

Rozmowa z Januszem
Kwaśniakiem, wójtem
gminy Borzęcin
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W przypadku produktów i usług dobra
promocja „nakręca” sprzedaż. A czemu
służą działania promocyjne w przypadku sa-
morządów?

– Temu samemu. Promocja regionu też
jest nastawiona na sprzedaż, tylko chodzi
o sprzedaż produktu turystycznego czy ofer-
ty inwestycyjnej. Są też działania stricte wi-
zerunkowe albo skierowane do mieszkańców
lub konkretnych grup społecznych, np. za-
chęcające do podjęcia pracy czy edukacji
w danym mieście bądź regionie. Jeżeli mó-
wimy o promocji turystycznej, to mechanizmy
są praktycznie takie same jak w przypadku re-
klamowania produktów AGD czy usług bu-
dowlanych, tyle że samorząd „sprzedaje” po-
średnio to, co ma do zaoferowania branża tu-
rystyczna i nie tylko. Przecież beneficjentami
takich działań promocyjnych są wszyscy po-
datnicy, którzy de facto płacą ze te działania
samorządu. Nawet jeśli sami nie prowadzą
indywidualnych akcji promocyjnych, to ogól-
na reklama regionu przynosi korzyści wszyst-
kim mieszkańcom. Sprawia bowiem, że tu-
ryści chętniej przyjeżdżają, korzystają z róż-
nych ofert – od taksówkarza, restauratora,
przez hotelarza, handlarza pamiątkami, aż po
artystę ulicznego. W ten sposób każdy może
zarobić na ruchu turystycznym. A to z kolei
generuje miejsca pracy. 

Czy polskie jednostki terytorialne są
świadome roli przemyślanej, właściwie ukie-
runkowanej promocji w budowaniu kon-
kurencyjności i pozycji oraz wizerunku
atrakcyjnego partnera, celu podróży, miej-
sca do życia czy lokowania kapitału?

– Różnie z tym bywa, aczkolwiek z każ-
dym rokiem na pewno jest lepiej i jest coraz
więcej JST świadomych potrzeby właściwej,
przemyślanej promocji. Profesjonalne po-
dejście widać szczególnie wśród liderów. Ta-
kie samorządy wszystko planują, nie promują
się tylko dlatego „że tak trzeba”, ale chcą coś
osiągnąć, zbudować własną markę. Inni nie-
stety jeszcze cały czas nie są tego świadomi
i działają po omacku lub w sposób całkowi-
cie nieefektywny. Teraz produkcja smyczek
i długopisów oraz udział w targach tury-
stycznych to zdecydowanie za mało. Co
więcej, nie jest powiedziane, że każdy musi być
za wszelką cenę atrakcyjny turystycznie. Są,
jak wiadomo, miejsca o mniejszych predys-
pozycjach ku temu. W takim przypadku re-
gion czy gmina może bardziej skupić się np.
na gospodarce albo na budowaniu dobrego
samopoczucia mieszkańców. To są cele, któ-
re należy precyzyjnie określić na początku, aby

zapobiec działaniom w złym kierunku. Z na-
szych obserwacji wynika jednak, że co roku
wzrasta świadomość pozycjonowania się
i rozpoznawania konkurencyjności wśród
jednostek samorządowych.

Biorąc pod uwagę potrzeby i cele roz-
wojowe polskich samorządów, promocja
bardziej potrzebna jest gospodarce czy tu-
rystyce? W którym z tych obszarów łatwiej
jest zaplanować i przeprowadzić działania
promocyjne?

– Na pierwsze pytanie nie da się odpo-
wiedzieć, ponieważ nikt takiej wiedzy nie po-
siada. Nabyć ją można poprzez odpowied-
nie badania, analizy i planowanie strategiczne.
Dopiero wtedy udałoby się określić, że np.
w jakiejś gminie lepiej postawić na gospodarkę
niż na turystykę krajową, w innej na turysty-
kę zagraniczną czy rozrywkową, a gdzie in-
dziej może się okazać, że trzeba dopiero wy-
generować jakieś produkty turystyczne, któ-
re będą przyciągać, ponieważ nie ma tam ni-
czego zachęcającego do przyjazdu.

Na drugie pytanie też nie można jedno-
znacznie odpowiedzieć. Łatwiej zapewne
jest mówić o takich jaskrawych przykładach
jak morze, góry czy Mazury – tu wiadomo,
czego się można spodziewać i co tego typu

miejsca oferują. Z drugiej jednak strony ich
naturalna oferta często stanowi spore wy-
zwanie, jeśli chcą zwrócić uwagę na coś
zgoła innego i nie tak oczywistego, tj. gdy chcą
rozwijać swoją dotychczasową ofertę. Na
przykład Pomorze chce być atrakcyjne nie tyl-
ko latem, lecz także zimą – można przecież
tam biegać na nartach, można spacerować po
zaśnieżonych plażach. Podobnie Mazury
– idealne dla bojerowców. Z kolei regiony gór-
skie latem chcą pokazać się jako atrakcyjne
dla miłośników downhillu. Czyli po prostu
wszystkim zależy na tym, żeby wydłużyć se-
zon. Są też regiony, których oferta jest mniej
oczywista – te zachęcają do przyjazdu w celu
odpoczynku na łonie natury, z dala od wiel-
komiejskiego szumu lub wręcz odwrotnie
– do inwestowania i rozwoju biznesu.

Na ile państwa doświadczenia i prowa-
dzone badania potwierdzają wpływ dobrze
kreowanych i promowanych marek na kon-
kurencyjność samorządów?

– Badań, jako takich, zasadniczo nie pro-
wadzimy – przeprowadzamy je jedynie na po-
trzeby poszczególnych klientów, więc ciężko
tu o skalę odniesienia, by móc porównywać
samorządy. Trudno też używać określenia
„marek”, kiedy większość miejsc ich nie po-
siada. To właśnie częsty błąd popełniany przez
samorządy na początku – niejednokrotnie
tworzą markę zza biurka. Tymczasem mar-
ka, a więc to, co na nią się składa, jak ona po-
wstaje – to odrębny temat.

Natomiast samo określenie wpływu na
konkurencyjność bez odpowiednich badań
i analiz też nie jest proste – możemy jedynie
gdybać i wychodzić z założenia, że wszelkie
działania reklamowe nie są robione w ramach
jakiegoś „owczego pędu”, tylko jednak przy-
noszą one wymierne rezultaty. A skala zja-
wiska jest gigantyczna, wręcz każdy z nas od-
czuwa przesyt reklam na każdym kroku.
Zatem najwyraźniej istnieją mechanizmy,
które przynoszą wymierne efekty sprzeda-
żowe, bez względu na to, czy jest to zwykła
sprzedaż produktu, czy sprzedaż regionu
w sensie całej oferty, jaką posiada. Oczywi-
ście zawsze pojawiają się głosy krytyki, że wy-
datki na działania promocyjne są niewspół-
mierne, że można by zrobić w zamian coś in-
nego, że turyści tak czy inaczej przyjadą. To
są zjawiska nie do końca mierzalne, jednak
można śmiało przyjąć, że bez reklamy i pro-
mocji ruch turystyczny by istniał, ale za to
w około 30 proc. mniejszy.

W morzu potrzeb samorządy, zwłaszcza
gminy i powiaty, zwykle priorytetowo in-
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westują w infrastrukturę i jakość usług pu-
blicznych, a działania wizerunkowe traktu-
ją – ze względu na ograniczenia budżetowe
– po macoszemu. Czy dobra promocja jest
równoznaczna z dużym obciążeniem finan-
sowym dla JST?

– Oczywiście może być, ale niekoniecz-
nie. Przeliczając te koszty np. na wydatki in-
frastrukturalne, to i tak procentowo są to zde-
cydowanie mniejsze kwoty. Niewiele osób zda-
je sobie sprawę z tego, ile kosztuje wybudo-
wanie jednej ulicy, a są to przecież ogromne
pieniądze. Wiadomo, można powiedzieć, że
zamiast kampanii promocyjnej lepiej wydać
te pieniądze na jakąś ciekawą inwestycję. Na-
tomiast nie oceniałbym, co jest ważniejsze
i co ile kosztuje, ponieważ są rzeczy, które mu-
szą iść ze sobą w parze. Jeżeli nawet wyda-
my jakąś kwotę na promocję, a później ktoś
przyjedzie i będzie zawiedziony stanem fak-
tycznym, nie będzie chciał powrócić. A prze-
cież turysta korzysta z ławki, z dobrej komu-
nikacji, czasami nawet ze szpitala, jeśli jest taka
potrzeba. Jeżeli wszystko jest w danym miej-
scu na wysokim poziomie, zyskują na tym
wszyscy. Nie można promować czegoś, co nie
jest warte promocji.

Jak przekonałby pan włodarzy gmin i po-
wiatów, że warto ponieść wydatki związa-
ne z kampaniami medialnymi, udziałem
w targach i imprezach wystawienniczych czy
wydarzeniach, w których mają szansę za-
prezentować swoje atuty i zaistnieć przez to
w większej skali?

– Polemizowałbym ze stwierdzeniem,
że targi i niektóre kampanie medialne są naj-
lepszymi działaniami promocyjnymi. Targi to
dzisiaj platforma dla kontaktów B2B, które sa-
morządy powinny ewentualnie wspierać wi-
zerunkowo. Natomiast jeśli chodzi o media,
to wydaje mi się, że „klasyczne” media są tyl-
ko dla tych, którzy mają naprawdę duże bu-
dżety; reklamy w TV są najdroższym skład-
nikiem takich kampanii. To zresztą widać. Nie-
wiele regionów, miast, gmin promuje się w TV,
jeśli już to częściej na kanałach tematycznych,
niszowych, tam, gdzie reklama jest tańsza. Wi-
doczna kampania billboardowa to też nie-
bagatelny wydatek. Tymczasem niekonwen-
cjonalne działania promocyjne mogą być jed-
nak o wiele mniej kosztowne i, co zaskakujące,
o wiele bardziej efektywne.

Jakie narzędzia są najbardziej rozpo-
wszechnione w przypadku samorządów i na
czym polega skuteczność marketingu miejsc?

– Jeszcze parę lat temu najbardziej po-
pularnymi narzędziami promocji wśród
wszelkich jednostek samorządu terytorialnego
były wydawnictwa, gadżety, ulotki i udział
w targach. My od samego początku jesteśmy
sceptycznie nastawieni do tego typu działań.
Bardzo dobrym, sprawdzonym modelem, któ-
ry szczególnie polecamy, są działania nie-
konwencjonalne, zaskakujące i samoistnie
wciągające odbiorcę tak, aby sam zaintere-
sował się naszym komunikatem marketin-

gowym. To szczególnie skuteczne obecnie, kie-
dy ilość reklamy, jaką mamy wokół siebie, wła-
ściwie nas odstrasza. Wszędzie jesteśmy ata-
kowani ulotkami, reklamami w radiu, w TV,
w Internecie, przychodzą SMS-y na telefon
komórkowy itd. A dla nas cenne jest to, że gdy
robimy coś interesującego, ludzie sami są cie-
kawi, sami zgłębiają ten komunikat. Nie
przechodzą obojętnie, tylko się zatrzymują,
zastanawiają nad tym, co reklamodawca
chciał przekazać. Przykładów w sensie odmian
takich niekonwencjonalnych działań może być
wiele, w zależności od tego, co samorząd chce
osiągnąć, jakim mniej więcej budżetem dys-
ponuje na ten cel, a przede wszystkim, jak kre-
atywny będzie zespół przygotowujący takie
działania.

Na co powinny zwracać uwagę samo-
rządy różnych szczebli, zróżnicowane pod
względem charakteru, lokalizacji i możli-
wości, aby właściwie dobrać działania pro-
mocyjne do własnych potrzeb?

– Nie chcę robić autopromocji, ale naj-
lepiej skorzystać z usług agencji, a tych wy-
specjalizowanych w zakresie marketingu
miejsc jest całkiem sporo. Niestety cały czas
nadużywane jest stwierdzenie, że „na promocji
każdy się zna”. Tymczasem zauważmy, że je-
żeli samorząd buduje drogę, zleca to firmie
budowlanej, jeżeli chodzi o kwestie prawne,
przekazuje je prawnikom itd. Dlatego wyda-
je mi się, że jeżeli samorząd chce mieć dobrze
poprowadzone kwestie marketingu, powinien
je powierzyć wyspecjalizowanej firmie, agen-
cji. Wtedy ma pewność, że będą one dopil-
nowane i rzetelnie wykonane.

Planując działania z zakresu marketin-
gu miejsc pod kątem określonej jednostki te-
rytorialnej, warto korzystać ze sprawdzonych
metod i inspirować się pomysłami innych,
czy lepiej stawiać na kreatywność i unikal-
ne koncepcje?

– Oczywiście zawsze lepiej jest stworzyć
zupełnie nową, wyjątkową koncepcję, bo jej
siła oddziaływania jest największa i można na
niej najwięcej wygrać, zwłaszcza jeśli będzie
odpowiednio nośna i odbiorcy ją podchwy-
cą. Niemniej istotą rozwoju w dzisiejszym
świecie jest obserwowanie najlepszych i twór-
cze – podkreślam, twórcze – rozwijanie ist-
niejących koncepcji tak, aby powstała nowa
jakość. Nie sposób bowiem współcześnie wy-
myślić koło, bo ono zostało już dawno wy-
myślone. Wyzwaniem jest natomiast stwo-
rzenie jakiegoś nowego zastosowania czy no-
wej formy. Zatem jeżeli jakieś miasto czy re-
gion zaczerpnie pomysłową inicjatywę od in-
nego, to czemu nie, ale pod warunkiem, że
wniesie coś nowego i oryginalnego, rozwinie
pierwotny pomysł w sposób twórczy, wejdzie
na jego wyższy poziom. Gorzej, gdyby zro-
biło dokładną kopię. Wówczas wchodzą w grę
kwestie plagiatu i odpowiedzialności z tego
tytułu. A kreatywność zawsze jest efektyw-
niejsza, ale i trudniejsza. Nowatorskie pomysły
są z tej perspektywy bezpieczniejsze, oddalając

ryzyko posądzenia o kopiowanie cudzych po-
mysłów. Ale równocześnie innowacyjne po-
dejście nie zawsze bywa postrzegane jako bez-
pieczne dla decydentów: dla przysłowiowe-
go „świętego spokoju” nierzadko wolą wybrać
rozwiązania sprawdzone gdzie indziej, choć
niezbyt oryginalne – dodatkowo bez gwa-
rancji, że będą skuteczne w ich konkretnym
przypadku, niż zaryzykować, proponując
coś rzeczywiście ciekawego, innego niż kon-
kurencja. Istotnie, trzeba mieć odwagę, by stać
się tym pierwszym i jako taki podążać w zu-
pełnie nowym kierunku, ale warto pamiętać,
że pionierzy mogą wygrać bez porównania
więcej. Warto więc rozsądnie balansować mię-
dzy inspiracją i twórczym przekształcaniem
istniejących rozwiązań a kreatywnością i in-
nowacyjnością.

Od czego warto zacząć pracę nad kon-
cepcją marki i doborem narzędzi marke-
tingowych w przypadku gmin, które dopie-
ro chcą zacząć przygodę z marketingiem te-
rytorialnym?

– Odpowiedź została już zawarta w pani
pytaniu: od koncepcji marki, która – po-
przedzona analizami i badaniami – przybie-
rze kształt dokumentu strategicznego. I od
razu ważne zastrzeżenie w związku z pani py-
taniem: w marketingu miejsc nie chodzi by-
najmniej o przygodę – na jego fundamenty,
typu strategia marki i jej promocja, należy pa-
trzeć jak na inwestycję. To bardzo ważne, bo
przyjęcie perspektywy inwestycji rozwojowej
oszczędzi później dyskusji przeciwstawiają-
cych wydatek na sto metrów nowego chod-
nika na osiedlu kosztowi kampanii promo-
cyjnej. Marka i jej promocja to nie jest „kwia-
tek do kożucha”, ozdobnik, fanaberia. To jest
instrument budowania przewagi konkuren-
cyjnej, który w efekcie pozwoli uzyskać wpły-
wy do budżetu miasta czy gminy, które ten
chodnik sfinansują. Nie od razu, czasami
w dłuższej perspektywie, bo markę i marko-
wość jakiegoś miejsca wypracowuje się nie-
raz latami. Zatem przemyślana strategia to
punkt wyjścia, a później następuje rzetelne
i konsekwentne wdrażanie wypracowanych
rozwiązań. Region czy miasto może zain-
westować w doskonały dokument strate-
giczny, natomiast równie ważne jest, by nie
trafił on na półkę w gabinecie marszałka czy
burmistrza, ale był konsekwentnie wdrażany.
W tych działaniach samorząd powinien opie-
rać się na wiedzy i doświadczeniu specjalistów,
a nie eksperymentować sam z materią, któ-
ra nie zawsze jest mu bliska. Warto, żeby sa-
morządowcy dysponując dobrą strategią,
wiedzieli, czego mają oczekiwać, jak uzyski-
wać najlepsze pomysły na promocję i jak mo-
nitorować działania marketingowe, nie oba-
wiając się równocześnie powierzania ich re-
alizacji wyspecjalizowanym podmiotom,
agencjom marketingowym, promocyjnym
czy reklamowym.

Rozmawiała Milena Płoszaj
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Nowe nawierzch-
nie asfaltowe,
nowe zatoczki
autobusowe,

przebudowane chodniki
i pobocza. W ubiegłym
roku do użytku oddano
10 km przebudowanych
dróg, 5 km chodników oraz
3 mosty. Wartość tych in-
westycji to 7 mln zł. – Po-
wiat lubański w ubiegłym
roku aż trzykrotnie nawie-
dzał kataklizm powodzi.
Zniszczenia w infrastruktu-
rze drogowej były olbrzymie
– oszacowane na 38 mln zł. Stąd właśnie tak
wielki nacisk na odbudowę dróg – mówi Wa-
lery Czarnecki, starosta lubański.

Ze środków Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego
na lata 2007–2013 Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej Łużyckie Centrum Me-
dyczne w Lubaniu Sp. z o.o. realizuje projekt
pn. „Podniesienie jakości usług medycznych
oraz zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów
przy wykorzystaniu e-komunikacji na terenie
powiatu lubańskiego i lwóweckiego”. Dzię-
ki zbudowanemu w ramach projektu nowe-
mu systemowi informatycznemu, pacjen-
tom zapewniona zostanie sprawniejsza i szyb-
sza obsługa. Na realizację projektu udało się
pozyskać 2,17 mln zł.

Niewątpliwie jednak największym suk-
cesem samorządu powiatu w dziedzinie po-
lityki zdrowotnej w ostatnich latach było po-
zyskanie niebagatelnej kwoty 18 mln zł na
spłatę zobowiązań publiczno-prawnych (wo-
bec ZUS i Urzędu Skarbowego) po zlikwi-
dowanym SP ZOZ.

W swoich działaniach powiat lubański nie
ominął również kwestii bezrobocia. Przykła-
dem jest tu zakończony w sierpniu, a wart
2,1 mln zł projekt: ,,Uwierz w siebie, zostań
bizneswoman”. Dzięki niemu kobiety z tere-
nu powiatu miały możliwość skorzystania
z dotacji w wysokości do 36 tys. zł na utwo-
rzenie nowych miejsc pracy.

Powiatowy Urząd Pracy w Lubaniu
współuczestniczy także w pilotażowym pro-

jekcie Ministerstwa Pracy i Po-
lityki Społecznej pn. „Part-
nerstwo dla pracy”, którego
celem jest wypracowanie opty-
malnego modelu współpracy
pomiędzy wojewódzkim urzę-
dem pracy, powiatowymi

urzędami pracy, agencjami zatrudnienia
oraz innymi partnerami rynku pracy w celu
stworzenia efektywnego systemu aktywi-
zacji bezrobotnych. PUP skieruje do projektu
250 osób.

W powiecie lubańskim realizowany jest
również program pn. „Aktywizacja bezro-
botnych – Drogowskaz” współfinansowany
ze środków Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego. Wartość projektu na rok 2013 wy-
nosi 3 445 800 zł.

Działania prowadzone w zakresie pomocy
społecznej w obrębie powiatu mają na celu
umocnienie poczucia bezpieczeństwa socjal-
nego mieszkańców powiatu znajdujących się
w trudnej sytuacji życiowej. Powiatowe Cen-
trum Pomocy Rodzinie w Lubaniu realizuje
szereg działań mających na celu przeciw-
działanie wykluczeniu społecznemu. Jednym
z nich jest realizacja projektu obejmującego je-

den z najtrudniejszych obszarów działania –
integracji społecznej. Od 2008 roku PCPR re-
alizuje projekt systemowy pn. ,,Promocja in-
tegracji społecznej przez Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Lubaniu”, który zakłada
podniesienie kwalifikacji zawodowych osób
niepełnosprawnych, pełnoletnich wycho-
wanków placówek i rodzin zastępczych oraz
wzrost kompetencji społecznych tych grup.
W latach 2008–2013 na ten cel wydatkowa-
no kwotę ponad 2 mln zł. W trakcie realiza-

cji jest też pilotażowy program dla osób nie-
pełnosprawnych – ,,Aktywny samorząd”.
W tym roku o uczestnictwo w projekcie wnio-
skowało 57 osób. Wartość projektu w tym roku
przekroczyła kwotę 192 tys. zł.

Powiat lubański to region niezwykle
atrakcyjny turystycznie. Wycieczki piesze,
spływy kajakowe, rajdy rowerowe czy imprezy
kulturalne to przykłady takich działań. Są one
realizowane m.in. w ramach projektu ,,Ro-
werem po atrakcjach Księstwa Czocha”.
Szereg inicjatyw odbywa się przy współpra-
cy z czeskim miastem Žacléř. I aby tę współ-
pracę jeszcze poprawić, w październiku ubie-
głego roku uroczyście została podpisana
partnerska umowa o współpracy, co jest
szczególnie cenne, biorąc pod uwagę unijną
perspektywę finansową na lata 2014–2020.

www.powiatluban.pl
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Inwestycje za miliony
Ostatnie lata to dla powiatu lubańskiego czas intensywnego rozwoju 
i inwestycji. Tylko na poprawę infrastruktury drogowej wydatki z trzech
ostatnich lat wyniosły aż 27 mln zł, za które wyremontowanych zostało
ponad 65 km dróg. W tym zestawieniu nie można też pominąć blisko 
12 mln zł pozyskanych z UE na realizację projektów z zakresu oświaty, 
służby zdrowia, aktywizacji bezrobotnych czy promocji
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Zmodernizowany odcinek ulicy Lwóweckiej w Lubaniu

Walery Czarnecki,
starosta lubański



W Ogólnopolskim Rankingu Gmin i Po-
wiatów ZPP za rok 2013 Płońsk znowu oka-
zał się nie do pobicia w swojej kategorii. Co
stoi za tak wysoką, po raz kolejny obronio-
ną pozycją?

– Rzeczywiście, udało nam się drugi raz
z rzędu stanąć na najwyższym stopniu po-
dium w tym prestiżowym rankingu. To za-
sługa wykwalifikowanej i pracowitej kadry
urzędników, a także mądrego za-
rządzania i umiejętnego wybierania
celów. Myślę, że sukces Płońska
nie byłby możliwy, gdyby nie nasze
konsekwentnie realizowane plany
wszechstronnego rozwoju miasta.
Od lat stawiamy na ekologię. Dys-
ponujemy nowoczesną elektrocie-
płownią opalaną biomasą oraz speł-
niającymi najwyższe standardy sor-
townią odpadów komunalnych
i stacją uzdatniania wody. Podej-
mujemy działania proinwestycyjne,
współpracę z partnerami krajowymi
oraz zagranicznymi, a także działa-

nia promocyjne budujące dobrą markę Płoń-
ska. Priorytetowa jest dla nas oświata, wysoki
standard edukacji, ale także możliwość
wszechstronnego rozwoju najmłodszych po-
koleń płońszczan: przez sport, kulturę i wy-
mianę międzynarodową z naszymi partnerami
z zagranicy.

Rankingi zwykle ilustrują, jak dyna-
micznie zmieniają się wyniki uczestników
i ich pozycje, podczas gdy Płońsk utrzymu-
je wysoko ustawioną poprzeczkę i jest wzo-
rem dla innych. Jak udaje się wypracować
taką stabilność?

– Nie spoczywamy na laurach i nie sta-
ramy się zadowolić tylko tym, co już udało się
nam osiągnąć. Szukamy nowych możliwości
inwestycyjnych, skutecznie pozyskujemy
środki zewnętrzne. Staramy się iść do przo-
du, bo jak mówi przysłowie: kto stoi w miej-
scu, ten się cofa. Każdy sukces motywuje do
kolejnych i stanowi zachętę do ciągłego do-
skonalenia. 

Jakie znaczenie dla sukcesu jednostki sa-
morządowej ma jej gospodarz i jakie cechy
przywódcze postrzega pan jako najważniej-
sze dla pozycji lidera powiatu?

– W swojej pracy zawsze staram
się być zorientowany na konkretne
zadania i realizować je w optymal-
ny sposób. Zdaję sobie sprawę z od-
powiedzialności, jaka na mnie spo-
czywa, dlatego staram się słuchać
mieszkańców i realizować ich ocze-
kiwania. A więc: pracowitość, od-
powiedzialność, otwartość na
mieszkańców, pasja, doświadczenie
i optymizm.

Rozmawiał Piotr Nowacki

www.plonsk.pl

Obroniona

Rynek w Płońsku

Rozmowa z Andrzejem Pietrasikiem, 
burmistrzem Płońska

pozycja lidera
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Michał Tabaka

Dzisiaj marketing w tym względzie odsłania
nowe możliwości, powoli wykorzystywane
przez przedstawicieli polskich miast i wsi. Nie
ma za to w Polsce takiej gminy, która nie po-

trafiłaby chociaż w jednej dziedzinie wskazać jakiegoś
produktu, usługi, inicjatywy – wartej rozpropagowania
i promocji. Jednostki samorządu terytorialnego łatwo
to nie mają. Centrala co chwilę wymyśla nowe zadania,
nie paląc się do przekazywania na ich realizację odpo-
wiednich funduszy, a lista zadań własnych samorządów
dziwnym trafem na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat
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Marka
głosami wyborców 
liczona

Samorządowcy, a przynajmniej 
część z nich, doskonale zdają sobie 
sprawę, że licząc na sukces, muszą 
niejako postawić się w roli prezesa 
spółki. Ten nie dość, że ma dbać 
o kondycję finansową, to jeszcze 
starać się, by jego marka miała 
co najmniej solidną pozycję na rynku

RANKING SAMORZĄDÓW



sporo spuchła. Recepta na powodzenie jest,
owszem, ale tylko jedna: dbać o odpowied-
ni poziom inwestycji w mieście, które przekują
się na nowe miejsca pracy i większe docho-
dy w samorządowej kasie, m.in. dzięki po-
datkom. Może jeszcze, nie zawsze, ale jednak,
ukierunkowanie się na turystów. Wszak wśród
nich są nie tylko tacy z ręcznikiem w ręku
i klapkach na nogach. Nie brakuje miłośni-
ków lokalnych ciekawostek historycznych, re-
gionalnej kuchni czy zabytków.

W wyścigu liczy się wszystko
Na przestrzeni ostatnich kilku lat nie bra-

kowało okazji, o które miasta walczyły, wie-
dząc, że wygrana przysporzy im nie tylko
splendoru, ale też przyniesie zysk liczony
w złotówkach. Szablonowym przykładem jest
ostatni europejski czempionat w piłce nożnej,
organizowany przez Polskę i Ukrainę. Już
pewnie mało kto pamięta gorączkowe akcje
wizerunkowe miast zabiegających o bycie go-
spodarzem tej imprezy. Bój najostrzejszy
odbywał się na południu. W szranki stanęły
Wrocław, Kraków i Chorzów. Przedstawiciele
tych miast chwalili się przed futbolową cen-
tralą swoimi atrakcjami, doskonałymi połą-
czeniami komunikacyjnymi i wizją rozwoju.
Zwyciężył Wrocław. Ważniejsze jednak było
uświadomienie sobie przez przedstawicieli
JST, że także inwestowanie w wydarzenie
sportowe czy kulturalne może przynieść i przy-
nosi korzyści.

Dzisiaj, w roku wyborczym, sytuacja jest
wyjątkowa. Z jednej strony mamy bowiem
oczywisty festiwal obietnic i kreślenia wielo-
letnich planów finansowych. Znajdzie się
tam też pewnie niejedna impreza sportowa,
wydarzenie kulturalne, wachlarz stypendiów
– wszystko, by pokazać, iż ten kandydat na fo-
tel prezydenta, burmistrza, wójta dba nie tyl-
ko o „ciało” swoich mieszkańców, ale także
o ich „ducha”. Z drugiej jednak strony wskaź-
niki makroekonomiczne są nieubłagane: spa-
dek inwestowania przez JST jest już bardzo
widoczny. W 2012 roku samorządy przykrę-
ciły kurek z pieniędzmi na inwestycje i trwa to
do teraz. O ile w 2011 roku wydatki majątkowe
sięgały 42,4 mld zł, to w rok później zmniej-
szyły się do 35,2 mld zł, czyli o 17 proc. Gor-
szy wynik zanotowano w 2008 roku. Wówczas

lokalne władze wydały 31,9 mld zł. W zmia-
nie sytuacji nie pomogą nawet zbliżające się
wybory samorządowe, które zwykle moty-
wowały burmistrzów i prezydentów do zwięk-
szania wydatków i zdobywania elektoratu.
– Przynajmniej do 2014 roku inwestycje
samorządów będą się zmniejszać, nawet do
30 mld zł rocznie – prognozuje Marek Wójcik,
dyrektor biura Związku Powiatów Polskich.

Nie trzeba jednak od razu wielomilio-
nowych nakładów i planów dotyczących bu-

dowy hali sportowej czy amfiteatru. Nie
brakuje innych instrumentów, zdecydowanie
mniej kosztownych, które przynajmniej w pew-
nym stopniu przybliżą nas do wytyczonego
celu. Takim przykładem jest podjęcie przez
wiele gmin inicjatywy związanej z kartą ro-
dzinną. Z jednej strony ukłon dla mieszkań-
ców z liczniejszych rodzin i pomoc naj-
młodszym, a z drugiej – właśnie promowa-
nie organizowanych przez siebie wydarzeń
kulturalnych czy sportowych. – Chcemy,
aby w programie karty uczestniczyły nie tyl-
ko firmy należące do miasta. Będziemy więc
przekonywać bocheńskich przedsiębiorców,
by oni też zaproponowali swoje ulgi. Myśli-
my tu o właścicielach sklepów, kawiarni, re-
stauracji, hurtowni – mówi Maciej Piątek z wy-
działu promocji bocheńskiego magistratu,
gdzie od nowego roku funkcjonuje już karta
rodzinna.

Hojna dłoń dla wielodzietnych
Prekursorem Karty Dużej Rodziny był

Wrocław, gdzie w 2005 roku uruchomipno
program „Dwa plus Trzy i jeszcze więcej”. Jak
opisuje to w najnowszym raporcie przygo-
towanym na zlecenie Związku Dużych Ro-
dzin 3+ Michał Kot, ekspert Fundacji Re-
publikańskiej, stolica Dolnego Śląska zaofe-
rowała rodzinom z co najmniej trojgiem
dzieci m.in. weekendowe darmowe wejścia do
zoo, przejazdy komunikacją miejską, a także
ulgową lub bezpłatną możliwość korzystania
z kilkunastu miejskich placówek sportowych,
kulturalnych i medycznych. W 2008 roku
w ślady Wrocławia poszedł Grodzisk Mazo-
wiecki. Oferuje m.in. 50-proc. zniżki na ba-
sen i do kina oraz zniżki w publicznych przed-
szkolach. W latach 2009–2011 programy
wprowadzały kolejne gminy (po kilka rocznie).
Aż w roku 2012 liczba samorządów, które to
zrobiły, wystrzeliła w górę. Większość samo-
rządów przyznaje kartę rodzinom mającym
troje dzieci lub więcej. Część ogranicza się do
pomocy rodzinom 4+. Najistotniejszym ele-
mentem kart są zniżki przysługujące na róż-
nego rodzaju produkty i usługi. Najczęściej
są to ulgi na bilety wstępu do ośrodków kul-
tury na terenie gminy lub powiatu – domów
kultury, muzeów, galerii itp. Występują
w 68 proc. samorządów, które wprowadziły
karty. Na drugim miejscu – w 62 proc. gmin
– rodziny dostały zniżki oferowane przez part-
nerów komercyjnych, czyli prywatne firmy. To
niezwykle ważne, bo oznacza realną pomoc
w codziennym życiu.

Podobnie samorządy są coraz bardziej
aktywne w kwestii zachęcania mieszkańców
do szeroko rozumianej aktywności społecz-
nej. W połowie stycznia Fundacja Batorego
ogłosiła listę nominowanych do nagrody
Super Samorząd za rok 2013, której patro-
nuje prezydent RP Bronisław Komorowski,
a nominację otrzymało 13 samorządów
z 8 województw. Nagroda przyznawana jest
w ramach akcji „Masz Głos, Masz Wybór”
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Mieszkańca najczęściej mało obchodzi 
(jeśli w ogóle) fakt ewentualnie mniejszych
pieniędzy z centrali czy wydłużających się 
w czasie procedur w związku z narzutami ustawy 
o zamówieniach publicznych. Warto jednak 
nabrać dystansu, oddzielić politykę. Wtedy
naprawdę zobaczymy, że samorządowcom 
trudno zarzucić brak inicjatyw i bierność w walce 
o budowanie własnej marki lub marek
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za wykonanie konkretnego zadania, którego
realizacja wymaga zaangażowania zarówno
lokalnych władz, jak i mieszkańców. W tym
roku uczestnicy akcji zajęli się m.in. zago-
spodarowaniem otaczającej przestrzeni,
wprowadzali gminne i miejskie budżety oby-
watelskie, usprawniali działanie funduszu so-
łeckiego, a nawet dostosowywali zasady
funkcjonowania instytucji publicznych do po-
trzeb mieszkańców. Uczestników wspierali
eksperci z Fundacji i jej organizacji partner-
skich: Centrum Promocji i Rozwoju Inicja-
tyw Obywatelskich OPUS, Pracowni Zrów-
noważonego Rozwoju, Sieci Obywatelskiej
– Watchdog Polska i Stowarzyszenia Szko-
ła Liderów. Wśród nominowanych znalazły
się m.in.: projekt „Pakt dla Kultury” reali-

zowany we Wrześni, Parlament Młodzieżo-
wy w Radomiu czy wspólna inicjatywa Sto-
warzyszenia „Kuźnia Inicjatyw Niebanal-
nych” i władz gminy Kozielice (zachodnio-
pomorskie).

Ku zdolnemu, 
zdrowemu społeczeństwu

Jeżeli chodzi o przyznawane stypendia,
też nie ma tragedii, choć, oczywiście, zawsze
mogłoby być więcej pieniędzy na promowa-
nie osób szczególnie uzdolnionych. Tutaj zde-
cydowanie więcej możliwości mają samorządy
wojewódzkie. Przykładowo w Lubelskiem
ogłoszono nabór wniosków o przyznanie sty-
pendiów artystycznych. – Planujemy wspar-
cie dla około 100 osób. Stypendia będą wy-
płacane przez okres od 3 do nawet 10 mie-
sięcy. Wysokość stypendium, w zależności od
indywidualnych osiągnięć, wyniesie od 200 do
1000 zł miesięcznie – mówi wicemarszałek
Krzysztof Grabczuk, który odpowiada m.in.
za kulturę. Przyznana przez samorząd wo-
jewództwa lubelskiego pomoc finansowa
ma na celu wsparcie rozwoju umiejętności ar-
tystycznych przede wszystkim ludzi mło-
dych. O stypendia mogą starać się twórcy zaj-
mujący się muzyką, plastyką, fotografią, tea-
trem, filmem, literaturą, a także osoby zaj-
mujące się upowszechnianiem kultury i opie-
ką nad zabytkami. Wnioskować o przyzna-
nie stypendium mogą m.in. państwowe i sa-
morządowe instytucje kultury, instytucje ar-

tystyczne, szkoły i uczelnie wyższe, a także
wszystkie podmioty, których statutowy zakres
działalności obejmuje zadania w dziedzinie
kultury i sztuki.

JST nie bronią się też przed aplikowaniem
w programy medyczne. Samorządy zainte-
resowane realizacją programów zdrowotnych
najczęściej skupiają się na szczepieniach.
Ten rodzaj profilaktyki przedkładany jest w bli-
sko 40 proc. programów składanych do
Agencji Oceny Technologii Medycznych.
– Jednak co piąty projekt nie otrzymuje po-
zytywnej oceny Agencji – mówi Wojciech Ma-
tusewicz, prezes Agencji Oceny Technologii
Medycznych. Profilaktyczne akcje zdrowot-
ne w gminach cieszą się dużym zaintereso-
waniem. Największe znaczenia ma to dla osób

zamieszkujących małe gminy i wsie, bo tam
dostęp do lekarzy specjalistów zazwyczaj jest
ograniczony. Rekomendacja Agencji nie jest
do końca wiążąca dla władz samorządowych,
jednak jest ona podstawą do przyjęcia rozli-
czenia gminnego budżetu w Regionalnej
Izbie Obrachunkowej.

Szkolą (się) i edukują
Kolejnym polem aktywności polskich

gmin jest edukacja. Tutaj jednak problem jest
co najmniej złożony. Subwencja oświatowa
dla samorządów od lat już przypomina zde-
cydowanie za krótką kołdrę, która w więk-
szości przypadków nawet na całość nauczy-
cielskich pensji nie starcza, o remontach
bazy szkolnej nie wspominając. Jednocześnie
mamy do czynienia z uporem rządu (jego ko-
rzenie leżą po prostu w finansach i wcze-
śniejszym wypełnieniu rynku pracy) w spra-
wie obowiązku szkolnego dla sześciolatków.
Abstrahując od analizy tego wielowątkowe-
go sporu, nie sposób zapomnieć, iż taka a nie
inna decyzja wiąże się z wydatkami – przede
wszystkim na dostosowanie polskich szkól
dla najmłodszych. Z czym, pomimo gorących
zapewnień resortu edukacji, zbyt dobrze
w skali całego kraju nie jest.

Bardzo pomocne są w tym zakresie fun-
dusze europejskie. Bruksela chętnie daje pie-
niądze na oświatę. Ale to nie jedyna droga.
Np. w Opatówku (wielkopolskie) już w 2007
roku przygotowano i wdrożono specjalną stra-

tegię dotyczącą oświaty. Do tej pory na
wszystkie zadania z tym związane wydano
tam ok. 10 mln zł – większość na remonty
i inwestycje. Oprócz tego gmina corocznie
przeznacza co najmniej 200 tys. zł z budże-
tu na budowę nowych obiektów. 

Związek Nauczycielstwa Polskiego od lat
przyznaje laury w ramach projektu „Samo-
rząd przyjazny oświacie i jej pracownikom”
W zeszłorocznej edycji kapituła wyróżniła
6 samorządów statuetką symbolizującą wy-
ciągniętą przyjaźnie dłoń ku oświacie oraz
12 samorządów dyplomami uznania. Wśród
laureatów znalazła się Biała Podlaska.
– Ranking „Samorząd przyjazny oświacie i jej
pracownikom” docenia samorządy, które
realizują zadania oświatowe w sposób pod-
kreślający rangę oświaty w procesie naucza-
nia i wychowywania młodego pokolenia
Polaków. Ponadto w rankingu brane pod
uwagę są te samorządy, które pomimo
trudnej sytuacji demograficznej i finansowej
inwestują w infrastrukturę oświatową, w spo-
sób rozsądny prowadzą politykę oświatową,
a także stawiają za priorytet inwestowanie
w oświatę jako w największy kapitał – tłumaczy
Monika Dadacz, inspektor ds. oświaty Wy-
działu Spraw Społecznych Starostwa Po-
wiatowego w Białej Podlaskiej, równolegle ak-
centując zasługi swojej gminy w tym wzglę-
dzie.

Samorządowcy nie pomijają także kwe-
stii szkoleń. Rzecz jasna, sami chętniej się
szkolą, niż organizują takie inicjatywy dla in-
nych. Główne założenie jednak jest takie, że
przełożeni urzędników coraz częściej zdają so-
bie sprawę z nieodzowności stałego podno-
szenia kwalifikacji, zwłaszcza w dobie często
zmieniających się przepisów (np. finansowych,
dotyczących VAT-u etc.). Samorządowe szko-
lenia, jak się okazuje, mogą dotyczyć wielu
aspektów, jak chociażby ubiegłoroczne, z któ-
rego skorzystało blisko 60 studentów z wy-
działów leśnych wyższych uczelni z Warsza-
wy, Krakowa i Poznania. Rzecz dotyczyła
przedstawienia istoty zastosowania prak-
tycznych działań PR oraz zdobycia umiejęt-
ności praktycznego zastosowania tego in-
strumentu zarządzania w leśnictwie.

Dzisiaj bardzo łatwo skrytykować JST.
A to drogi dziurawe, a to szpital do wymo-
gów UE trzeba dostosować, a to mało miejsc
w przedszkolu, a w mieście w ogóle nic się nie
dzieje. Mieszkańca najczęściej mało obcho-
dzi (jeśli w ogóle) fakt ewentualnie mniejszych
pieniędzy z centrali czy wydłużających się
w czasie procedur w związku z narzutami
ustawy o zamówieniach publicznych. Warto
jednak nabrać dystansu, oddzielić politykę.
Wtedy naprawdę zobaczymy, że samorzą-
dowcom trudno zarzucić brak inicjatyw i bier-
ność w walce o budowanie własnej marki lub
marek. A że po drodze zdarzają się potknię-
cia? Akurat samorządowcy są z nich cyklicznie
rozliczani, a pamiętajmy, że tylko ten się nie
myli, kto nic nie robi. �

RANKING SAMORZĄDÓW

Dzisiaj, w roku wyborczym, sytuacja jest
wyjątkowa. Z jednej strony mamy bowiem 
oczywisty festiwal obietnic i kreślenia wieloletnich
planów finansowych. Znajdzie się tam też pewnie
niejedna impreza sportowa, wydarzenie kulturalne,
wachlarz stypendiów – wszystko, by pokazać, 
iż ten kandydat na fotel prezydenta, burmistrza,
wójta dba nie tylko o „ciało” swoich mieszkańców,
ale także o ich „ducha”

�



Michał Tabaka

Przy okazji rozliczeń podatkowych
i możliwości odpisu jednego pro-
centa swojego dochodu na wybra-
ną organizację usilnie przypomina-

ją o ich istnieniu media. Wtedy mamy ich spo-
ry, ale też przypadkowy przegląd. A może war-
to tematem zainteresować się nie tylko im bli-
żej daty 30 kwietnia, kiedy trzeba składać ze-
znanie podatkowe? Organizacje pozarządo-
we nie gryzą. Naprawdę.

Oglądając przez pół godziny dowolny ka-
nał telewizyjny w paśmie reklamowym (na
które nie ma siły, byśmy się w tym czasie nie
napatoczyli) z pewnością zobaczymy teraz kil-
ka spotów mających nas przekonać, by jeden
procent naszych dochodów przeznaczyć na
tę konkretną organizację pożytku publiczne-
go – bo jest ważna i podejmuje ważne dzia-
łania. Tymczasem organizacje pozarządowe
przez cały czas, nie tylko w dobie jednego pro-
centa, są solidnym fundamentem demokra-
cji. Nie bez znaczenia jest także wpływ trze-

ciego sektora – jak często określany jest seg-
ment organizacji pozarządowych, w odróż-
nieniu od sektora publicznego i sektora
przedsiębiorstw – na gospodarkę. Trzeba
bowiem pamiętać, że za organizacjami po-
zarządowymi stoją też realne i znaczące dla
całego systemu miejsca pracy. Prawdopo-
dobnie w fakcie, iż demokracja w Polsce cią-
gle ma mały staż i zdobywa doświadczenie,
leży przyczyna, iż w porównaniu z zachod-

nią Europą owe wskaźniki są u nas cały czas
niższe. Zatrudnienie w organizacjach poza-
rządowych w Belgii czy Holandii osiąga od
10 do 14 proc. wszystkich zatrudnionych.
W Polsce ta funkcja trzeciego sektora wciąż
pozostaje słabo rozwinięta. Według najnow-
szych badań 2/3 polskich organizacji poza-
rządowych w ogóle nie zatrudnia pracowni-
ków. Nie powinno to jednak przysłaniać fak-
tu, iż w polskich fundacjach i stowarzysze-

Trzeci sektor garnie się 
do współpracy

Na co dzień traktujemy je trochę po macoszemu. Wiemy, że istnieją, 
funkcjonują. Na jakich zasadach i co dokładnie robią – to już wiedza 
leżąca poza obszarem naszego zainteresowania. O organizacjach 
pozarządowych (NGOs – z ang. non-governmental organizations) 
lub pożytku publicznego przypominamy sobie raz w roku
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Zatrudnienie w organizacjach pozarządowych 
w Belgii czy Holandii osiąga od 10 do 14 proc.
wszystkich zatrudnionych. W Polsce ta funkcja 
trzeciego sektora wciąż pozostaje słabo rozwinięta.
Według najnowszych badań 2/3 polskich 
organizacji pozarządowych w ogóle 
nie zatrudnia pracowników
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niach pracuje obecnie około 64 tys. osób, czy-
li 0,5 proc. wszystkich zatrudnionych w go-
spodarce narodowej (z wyłączeniem rolnic-
twa indywidualnego). By jednak móc uczci-
wie ocenić ową dysproporcję, należy nad-
mienić, iż organizacje pozarządowe w Polsce
są definiowane nieco inaczej niż na Zacho-
dzie. We wspomnianej Belgii i Holandii liczone
jest również zatrudnienie w spółdzielniach,
związkach zawodowych, organizacjach biz-
nesu i wielu innych instytucjach.

Organizacje pozarządowe mogą także
stanowić istotny głos w obronie chociażby
praw człowieka. Jednak ich najważniejszą rolą
jest współtworzenie z administracją publicz-
ną zasad demokratycznych w społeczeń-
stwie. – Organizacje pozarządowe pełnią
ogromną rolę w demokratycznym społe-
czeństwie; są ważnym elementem społe-
czeństwa obywatelskiego. Od 1989 roku, a na-
wet wcześniej, podejmowane są próby zro-
zumienia i opisania tego sektora. To trudne
zadanie, zwłaszcza że organizacje są bardzo
różne, można szukać zasięgu działalności, za-
korzeniania lokalnego, dzielić na branże,
wielkość pozyskanych środków, liczbę pra-
cowników, można różne kwestie analizować.
Organizacje obywatelskie łączy energia, pa-
sja i prospołeczne cele, duma z Polski, w któ-
rej mogą wzrastać, ale i przekonanie, że jest
jeszcze dużo do zmiany. Trzeci sektor jest na-
pędem zmian społecznych – przekonuje Ja-
cek Michałkowski, szef Kancelarii Prezy-
denta RP.

Analizując funkcjonowanie organizacji
pozarządowych w naszym kraju, można
wskazać dwie drogi. Z jednej strony to bar-
dzo bogata i cały czas uzupełniana sfera
współpracy z jednostkami samorządu tery-
torialnego, a z drugiej wszystkie inne działa-
nia podejmowane przez NGOs, niekoniecz-
nie związane z sektorem administracyjnym,
a podejmowane na rzecz lokalnej społecz-
ności. W takiej sytuacji niestety często bywa
tak, że osoby odpowiedzialne za dane przed-
sięwzięcie po jego zakończeniu odchodzą od
organizacji do większych struktur. – Wolon-
tariat traktowany jest jako możliwość zdobycia
doświadczenia zawodowego, natomiast trud-
no o osoby, które rzeczywiście chciałyby się
zaangażować na dłużej w taką działalność
– uważa dr Agnieszka Rymsza z Fundacji Sy-
napsis.

Jednocześnie współpraca z administra-
cją publiczną jest u nas w co najmniej dobrej
formie. Widać to wyraźnie na przestrzeni
ostatnich kilkunastu miesięcy. W wielu mia-
stach, także pod wpływem wyborczego ka-
lendarza, zdecydowano się na przeprowa-
dzenie budżetu partycypacyjnego (obywa-
telskiego), w którym to sami mieszkańcy mają
zdecydować o przeznaczeniu części budże-
towej kasy. W Łomży aby dokładnie miesz-
kańcom wytłumaczyć zasady i powody ta-
kiego a nie innego działania, powołano do ży-
cia kawiarenkę obywatelską zorganizowaną

przez Urząd Miejski w Łomży oraz Ośrodek
Wspierania Organizacji Pozarządowych
w Białymstoku. Wydarzenie realizowane jest
w ramach projektu: „Konsultujesz? …czyli
o dialogu w Łomży”, współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej w ramach Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego. Z kolei
w Suwałkach na budżet obywatelski w 2014 ro-
ku przeznaczono milion złotych. Od 3 do 14
marca 2014 roku propozycje mieszkańców
weryfikował Zespół Konsultacyjny ds. Bu-
dżetu Obywatelskiego, którego zadaniem
była ocena projektów pod względem for-
malno-prawnym, możliwości realizacji oraz
możliwości zabezpieczenia w budżecie na ko-
lejne lata ewentualnych kosztów, które pro-
jekt będzie generował w przyszłości. W skład
14-osobowego Zespołu Konsultacyjnego ds.
Budżetu Obywatelskiego weszło m.in. pięciu
przedstawicieli organizacji pozarządowych
wskazanych przez Suwalską Radę Działal-
ności Pożytku Publicznego. Jeszcze inny
przykład znajdziemy w Chełmie. Stowarzy-
szenie Inicjatywa Obywatelska „Nasz Chełm”
oraz Chełmskie Organizacje Pozarządowe po-
stanowiły wziąć sprawę w swoje ręce. Ich
członkowie sami zbierali podpisy wśród
mieszkańców Chełma, by móc podjąć efek-
tywną inicjatywę uchwałodawczą.

Rzecz jasna, budżet obywatelski to tylko
jeden z przykładów przestrzeni współpracy
między NGO a JST. W najbliższych miesią-
cach najprawdopodobniej będzie dochodzić
do jej zacieśnienia. Termin listopadowych wy-
borów samorządowych (w tym kontekście
zdecydowanie ważniejszych od wiosennych
– do Parlamentu Europejskiego) zbliża się nie-
ubłaganie wielkimi krokami. Urzędujący pre-
zydenci, burmistrzowie, wójtowie, którym ma-
rzy się reelekcja, i ich kontrkandydaci z pew-
nością będą chcieli chwalić się jak najbardziej
demokratyczną, obywatelską i prospołeczną
postawą, a tym bardziej działaniami. Do-
skonałym orężem w takiej argumentacji są
właśnie organizacje pozarządowe. Nie ma
wszak przypadku w tym, że w większości urzę-
dów funkcjonuje już pełnomocnik lub nawet
cała wyspecjalizowana komórka do spraw or-
ganizacji pozarządowych. Administracja pu-
bliczna idzie dalej i organizuje systematycz-
ne i cykliczne spotkania komisji, w której za-
siadają reprezentanci różnych środowisk,
w tym także NGO. Np. w Poznaniu już od bli-
sko 2 lat działają Komisje Dialogu Obywa-
telskiego. – Komisje mają charakter inicja-
tywno-doradczy. Ich celem jest stworzenie wa-

runków do efektywniejszego współdziałania
organizacji pozarządowych z organami ad-
ministracji publicznej przez wzmacnianie
instytucji, zasad i form dialogu obywatel-
skiego, zwiększenie racjonalności społecznej
i ekonomicznej, realizacja zadań publicznych
służących rozwojowi na poziomie lokalnym
– mówi Marcin Halicki, przewodniczący
KDO. 

Zasady współpracy między JST a orga-
nizacjami pozarządowymi można podzielić
na dwie formy: pozafinansową i finansową.
Druga opcja to dosyć bogaty wachlarz zle-
canych zadań wraz z przelewanymi na ten cel
dotacjami. W pierwszym segmencie zaś znaj-
dzie się: wzajemne informowanie się o pla-
nowanych kierunkach działalności przez or-
gany administracji publicznej i organizacje;
konsultowanie z organizacjami pozarzą-
dowymi projektów aktów normatywnych
w dziedzinach dotyczących działalności sta-
tutowej tych organizacji; konsultowanie pro-
jektów aktów normatywnych dotyczących sfe-
ry pożytku publicznego z radami pożytku pu-
blicznego; tworzenie wspólnych zespołów do-
radczych i inicjatywnych składających się
z przedstawicieli sektora pozarządowego i ad-
ministracji publicznej. Aby móc wszystkie te
zadania należycie wypełniać, niezbędne jest

zorganizowanie odpowiedniej przestrzeni.
Tego typu projekty najczęściej przejmują
właśnie pełnomocnicy, różne komisje i inne
ciała kolegialne. Tutaj prawo pozwala na wie-
le, m.in. na powoływanie do życia także ta-
kich wspólnych zespołów, które oprócz opi-
niowania i doradzania będą miały możliwość
wypracowywania i proponowania określonych
rozwiązań. Na poziomie administracji rzą-
dowej może je powołać organ wykonawczy
(minister, wojewoda). W przypadku samo-
rządu tego typu zespoły powoływać będzie
przede wszystkim organ wykonawczy (zarząd,
wójt, burmistrz, prezydent), jednak utworze-
nie takiego zespołu może być również prze-
widziane w uchwale rady (sejmiku), np. w pro-
gramie współpracy z organizacjami poza-
rządowymi.

Dotychczasowe doświadczenia pokazu-
ją, że tego typu zespoły sprawdzają się w two-
rzeniu branżowych rozwiązań. Może to być
na przykład wspólny zespół zajmujący się
kwestiami seniorów. W skład zespołu wcho-
dzą z jednej strony przedstawiciele organu,
który go powołał – pracownicy urzędu lub jed-
nostek organizacyjnych, z drugiej strony
członkami zespołu są osoby wyznaczone
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Organizacje obywatelskie łączy energia, 
pasja i prospołeczne cele, duma z Polski, 
w której mogą wzrastać, ale i przekonanie, 
że jest jeszcze dużo do zmiany. Trzeci sektor 
jest napędem zmian społecznych
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przez ten sam organ spośród organizacji po-
zarządowych lub wybrane przez organizacje
trzeciego sektora. Członków zespołu powo-
łuje organ uchwałą lub zarządzeniem, okre-
ślając jego zadania, a także tryb pracy.

Trzeba przyznać, że zasady współpracy
między NGO a JST są bardzo klarowne i na-
rzucają de facto strategiczne myślenie obu
stronom tej współpracy. Ustawa o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie prze-
widuje obowiązek uchwalenia przez odpo-
wiednie organy (rady gmin, powiatu, sejmik
województwa) rocznych programów współ-
pracy z organizacjami pozarządowymi. Prze-
widuje także możliwość uchwalania wielo-
letnich programów współpracy, przy
czym ustawa nie określa, ile lat mogą
one obowiązywać. Zwyczajowo przyj-
muje się, że jest to okres do 5 lat. Taka
cezura czasowa została określona wo-
bec programów współpracy uchwa-
lanych przez administrację rządową,
które mogą być przyjmowane właśnie
na okres od roku do 5 lat. – Warto pa-
miętać, że współpracę między orga-
nizacjami pozarządowymi a admi-
nistracją publiczną reguluje więcej
przepisów. Na przykład Ustawa o po-
mocy społecznej, Ustawa o rehabili-
tacji zawodowej i społecznej oraz za-
trudnianiu niepełnosprawnych, Usta-
wa o wychowaniu w trzeźwości i prze-
ciwdziałaniu alkoholizmowi, Ustawa
o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy czy Ustawa o przeciw-
działaniu narkomanii. To także po-
kazuje, iż owa współpraca może
funkcjonować na naprawdę wielu
poziomach – wyjaśnia Marta Grzy-
wocz-Owoc, pełnomocnik prezy-
denta Siemianowic Śląskich ds. or-
ganizacji pozarządowych.

W przypadku NGO zdecydo-
wanie efektywniejsze okazuje się
również współdziałanie. Na tej za-
sadzie już od kilku lat funkcjonuje Fo-
rum Pełnomocników – inicjatywa
kilku podmiotów: Rady Organizacji
Pozarządowych Województwa War-
mińsko-Mazurskiego, Elbląskiego
Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw
Pozarządowych oraz Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa War-
mińsko-Mazurskiego. Podczas ze-
szłorocznego spotkania dyskutowa-
no o zlecaniu zadań publicznych
w trybie umów wieloletnich. – Oka-
zało się, że choć wiele samorządów
już korzysta z takiej możliwości, to
sposób zlecania i realizowania zadań
budzi wiele obaw i wątpliwości. Do-
tyczą one zarówno ogłaszania kon-
kursów i finansowania, jak i moni-
torowania rezultatów zadań, nie
liczbowych (jak na przykład liczba
uczestników biorących udział w za-

daniu), ale jakościowych rozumianych jako
skuteczność prowadzonych przez organizację
działań. Z kolei organizacje realizujące „za-
dania wieloletnie” boją się o finansowanie
– czy na pewno w kolejnym roku realizowa-
nego zadania będą na to pieniądze? A to tyl-
ko kilka z pojawiających się wątpliwości
– mówi Małgorzata Woźna z Elbląskiego
Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Poza-
rządowych.

Mamy więc do czynienia z jeszcze jedną,
istotną rolą organizacji pozarządowych. Te
mogą mieć funkcję kontrolną i doradczą,
współdziałając przy tym przy określaniu lo-
kalnego prawa. Organizacje pozarządowe to

bezsprzecznie skarb demokracji. To przecież
przede wszystkim bardzo ważny element
kształtowania społeczeństwa obywatelskiego,
w którym poszczególni ludzie wiedzą, że wie-
le rzeczy zależy od nich samych, od ich ini-
cjatywy, ich motywacji. By móc jednak z owe-
go skarbu czerpać garściami, trzeba podob-
nego podejścia drugiej strony – administra-
cji samorządowej. Z tym wcale nie jest tak źle.
Poprawić należałoby jedynie to, by samo-
rządowcy o NGO przypominali sobie nie tyl-
ko przy okazji walki o dusze przy urnach, by
wiedzieli, że stała, oparta na odpowiedniej
strategii współpraca przyniesie same korzy-
ści. �



Uroczyste podsumowanie 13. edy-
cji corocznego ogólnopolskiego
plebiscytu na najlepszego wójta,
odbywającego się pod patronatem

honorowym prezydenta RP oraz ministra rol-
nictwa i rozwoju wsi, odbyło się 12 kwietnia
w gmachu Telewizji Polskiej, a galę popro-
wadził Michał Siegieda wraz z aktorami se-
rialu „Ranczo”: Martą Lipińską i Arturem
Barcisiem.

Konkurs ma na celu promowanie wło-
darzy gmin wiejskich, którzy najaktywniej i naj-
skuteczniej pracują na rzecz swojego środo-
wiska. O wyborze zwycięzcy spośród dzie-
sięciu kandydatów zakwalifikowanych do
ścisłego finału zadecydowali widzowie Tele-
wizji Polskiej, opowiadając się za swoim fa-
worytem w głosowaniu SMS-owym. Naj-
większym uznaniem i sympatią cieszył się
w 2013 roku wójt gminy Kurzętnik w woje-
wództwie warmińsko-mazurskim Wojciech
Dereszewski. Zwycięzca otrzymał z rąk mi-
nistra Dariusza Młotkiewicza list gratulacyjny
prezydenta RP oraz pamiątkową grafikę
przedstawiającą Pałac Prezydencki. Z kolei dy-
rektor Programu 1 ds. Audycji Publicystycz-
nych i Społecznych Andrzej Godlewski wrę-
czył laureatowi statuetkę Wójta Roku 2013 au-
torstwa artysty kowala Romana Czerńca. Przy
okazji konkursu organizowanego przez Re-
dakcję Audycji Rolnych Programu 1 TVP Fun-
dacja Społecznej Edukacji Ekologicznej po raz
czwarty przyznała tytuł Eko Wójta Roku. Ten
zdobyła wójt podwrocławskiej gminy Dłu-
gołęka w uznaniu za stworzenie efektywne-
go gminnego systemu selektywnej zbiórki od-

padów oraz za działalność na rzecz eduka-
cji ekologicznej i zrównoważonego rozwoju.
Przyznając statuetkę, kapituła doceniła m.in.
kampanię informacyjną gminy przy zmianie
systemu wywozu odpadów, jego funkcjonal-
ność oraz terminowość przy uchwalaniu.

Podczas uroczystości z udziałem przed-
stawicieli rządu, sejmu, senatu i kierownictwa
rządowych instytucji rolnych zastępca szefa
Kancelarii Prezydenta RP Dariusz Młotkie-
wicz odczytał list prezydenta Bronisława
Komorowskiego skierowany do uczestni-
ków i organizatorów gali, w którym prezydent
podkreślał rolę wójta w kształtowaniu i roz-
woju społeczeństwa obywatelskiego oraz
chwalił dokonania samorządowych liderów,
bo to dzięki nim polska wieś jest w stanie spro-
stać wyzwaniom współczesności i staje się
ważnym ogniwem rozwoju kraju. „Każda
z zarządzanych przez państwa gmin szczy-
ci się konkretnymi osiągnięciami, które w trwa-
ły sposób pobudzają rozwój i podnoszą ja-
kość życia mieszkańców – czy to w sferze in-
westycji, infrastruktury, obiektów użyteczności

publicznej; czy to w tworzeniu nowych miejsc
pracy, przyciąganiu inwestorów; czy też w pie-
lęgnowaniu miejscowych tradycji, w umac-
nianiu tożsamości i patriotyzmu lokalnego.
Rozwój obszarów wiejskich jest ważnym
kluczem do pomyślności całego kraju. Dzię-
ki takim liderom jak Państwo polska wieś mo-
dernizuje się, podnosi się jej konkurencyjność,
aktywizują się lokalne społeczności” – napi-
sał do gminnych liderów.

Kierując wyrazy uznania dla zasług naj-
lepszych włodarzy obszarów wiejskich, prze-
konywał, że dobry wójt to nie tylko urzędnik,
lecz także społeczny lider, zachęcający do dzia-
łania, rozbudzający potrzebę przemian, a dzia-
łalność wójtów składa się na historię sukcesu
reformy samorządowej, która pokazała po-
tencjał społeczeństwa obywatelskiego, uwal-
niając pokłady ludzkiej energii i przedsiębior-
czości. W słowach skierowanych do uczest-
ników gali finałowej konkursu prezydent po-
dziękował także organizatorom za ich zaan-
gażowanie w promocję dokonań samorządu
terytorialnego i sukcesy mieszkańców wsi. �
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Wieś dobrze zarządzana 

Po raz kolejny dziesięciu włodarzy nominowanych w konkursie 
organizowanym przez TVP 1 walczyło o tytuł Wójta Roku 2013. Najlepszym
gospodarzem polskich gmin wiejskich okazał się wójt Kurzętnik Wojciech 
Dereszewski, zaś nagrodę dla Eko Wójta Roku 2013 odebrała wójt gminy
Długołęka Iwona Agnieszka Łebek

WÓJT ROKU 2013

Nominowani do tytułu Wójta Roku 2013:

Dariusz Bielecki – gmina Pomiechówek, woj. mazowieckie
Marek Chmielewski – gmina Dzierżoniów, woj. dolnośląskie
Wojciech Dereszewski – gmina Kurzętnik, woj. warmińsko-mazurskie – laureat
Jolanta Kwiatkowska – gmina Stegna, woj. pomorskie
Iwona Agnieszka Łebek – gmina Długołęka, woj. dolnośląskie – zdobywczyni tytułu Eko Wójta 2013
Krzysztof Radziszewski – gmina Perlejewo, woj. podlaskie
Krzysztof Rasiak – gmina Przygodzice, woj. wielkopolskie
Dariusz Straus – gmina Siedlisko, woj. lubuskie
Henryk Toryfter – gmina Baranowo, woj. mazowieckie
Barbara Zając – gmina Pokój, woj. opolskie

Fot. TVP



Południową granicę gminy wyznacza
rzeka Odra. Lasy sosnowe (bory świe-
że i mieszane) stanowią 37,5 proc.
jej powierzchni, gleby wykorzysty-

wane rolniczo – 53 proc. i wody – 2,6 proc.
Teren ten charakteryzuje się dużą bioróżno-
rodnością, bogatą fauną i florą. Na terenie
gminy funkcjonuje 12 pomników przyrody.
Można tu też podziwiać ciekawe zabytki z nie-
typowym zespołem zamkowym. Oprócz
atrakcji krajoznawczych gmina buduje swo-

ją tożsamość poprzez działania na rzecz
ochrony środowiska oraz mające na celu
wzmacnianie zdolności instytucjonalnych
na poziomie lokalnym i regionalnym.

Jakość życia mieszkańców polepsza
nowo powstała infrastruktura drogowa, kom-
pleks obiektów kulturalno-oświatowych oraz
wielofunkcyjnych boisk sportowych. W po-
szczególnych sołectwach powstały bajkowe
place zabaw dla najmłodszych oraz funk-
cjonalne sale wiejskie do spotkań integracyj-
nych i okolicznościowych.

Lokalny samorząd, mając na uwadze
dbałość o atrakcyjność gminy, regularnie in-
westuje w jej rozwój, o czym świadczy fakt,
że wydatki inwestycyjne w ostatnich latach się-
gały nawet 39 proc. budżetu. Ponadto od 10
lat gmina sukcesywnie sprzedaje uzbrojone
działki budowlane dla zainteresowanych in-
westorów.

Gmina Siedlisko była wielokrotnie uho-
norowana zarówno na szczeblu lokalnym, jak

i ogólnopolskim, m.in. tytułem „Hit” za ra-
cjonalizację gospodarki finansowej, Nagro-
dą Lubuskiego WFOŚiGW, Szklaną Statuetką
„Przeglądu Komunalnego”, tytułem „Mistrz
Recyklingu” Fundacji Nasza Ziemia, a po-
nadto zajęła II miejsce w VI Rankingu Gmin
Wiejskich Województwa Lubuskiego w za-
kresie indeksu sytuacji gospodarczej gmin za
2013 rok.

www.siedlisko.pl

Zrównoważony rozwój
Siedlisko jest gminą wiejską, położoną w powiecie nowosolskim. 
Obszar o powierzchni 92 tys. ha zamieszkuje 3,6 tys. osób. Ludność gminy 
cechuje dodatni poziom przyrostu naturalnego oraz ujemne saldo migracji

Poziom życia w Długołęce na prze-
strzeni ostatnich czternastu lat zmie-
nił się diametralnie. Wielka w tym za-
sługa wójta Iwony Agnieszki Łebek,

która ze zwykłej, niczym nie wyróżniającej się
gminy wiejskiej stworzyła samorząd zali-
czany do najbogatszych i najprężniej zarzą-
dzanych w kraju. Doceniają to zarówno in-
westorzy, jak i mieszkańcy.

W ubiegłym roku w Długołęce otwarto
jeden z największych salonów samochodo-
wych w Polsce. – Największym atutem tego
miejsca jest lokalizacja. Jej wybór jest decy-
zją przemyślaną. Nie ograniczają nas tu żad-
ne bariery. Duża działka daje możliwość za-
gospodarowania jej w sposób kompleksowy.
To zdecydowanie korzyść dla klientów, któ-
rzy oczekują całościowej opieki w jednym
miejscu – mówi prezes firmy Krzysztof Do-
brygowski.

W ciągu ostatnich lat liczba mieszkańców
Długołęki wzrosła o kilka tysięcy. – Pamiętam,
że kiedy obejmowałam stanowisko wójta, gmi-
na liczyła niecałe 18 tys. mieszkańców. Na
chwilę obecną zameldowanych jest u nas po-
nad 25 tys. osób. To stawia przede mną nowe
wyzwania, które jestem gotowa zrealizować
– mówi Iwona Agnieszka Łebek.

Największą siłą Długołęki są podejmo-
wane inwestycje. Gmina może się pochwalić
zapleczem oświaty porównywalnym do mia-
sta. Znajdziemy tu żłobek, przedszkole, szko-
łę podstawową oraz liceum. Liczne inwesty-
cje podejmowane są również w zakresie ka-
nalizacji oraz infrastruktury drogowej. W ubie-
głym roku zakończyła się budowa sieci wraz
z oczyszczalnią ścieków w Borowej za łącz-
ną kwotę 13 mln zł.

Podejmowane inwestycje odbijają się
szerokim echem. Długołęka jest stale nagra-

dzana w prestiżowych konkursach. W tym
roku Iwona Agnieszka Łebek po raz siódmy
znalazła się w gronie finalistów „Wójta Roku”.
Jednak jak sama przyznaje: – Nie dla statu-
etek i dyplomów rozbudowujemy naszą gmi-
nę. Najważniejsi byli, są i będą ludzie.

www.gmina.dlugoleka.pl
www.facebook.com/wdlugolece

Długołęka w gronie najlepszych!
To był bardzo udany rok dla podwrocławskiej Długołęki. Otworzono 
tu publiczny żłobek – jeden z pierwszych, jakie powstały w gminie wiejskiej, 
zakończono budowę kanalizacji wraz z oczyszczalnią ścieków oraz 
zmodernizowano kolejne kilometry dróg

Otwarcie publicznego żłobka w gminie

Fot. AGATA WACH
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Maciej Otrębski

Wieloletnie zaniedbania w za-
kresie inwestycji infrastruktu-
ralnych w Polsce przyczyniły się
do powstania „luki infrastruk-

turalnej”. Ten brak stanowi jedną z najpo-
ważniejszych przeszkód w rozwoju społecz-
no-gospodarczym gmin, regionów i kraju.

W gospodarce rynkowej samorządy kon-
kurują ze sobą o pozyskanie nowych inwe-
stycji. Skuteczność tych zabiegów zależy w du-
żej mierze od poziomu rozwoju infrastruktury.

Aby osiągnąć pozytywne efekty, jednostka sa-
morządowa musi w sposób zorganizowany
i planowy realizować potrzeby z zakresu in-
frastruktury komunalnej. Niedostatki w ob-
słudze mieszkańców czy niewystarczająca po-
daż świadczonych usług będzie prowadzić do
obniżenia atrakcyjności jednostki terytorial-
nej. Także dla podmiotów gospodarczych,
szukających miejsca pod inwestycje. 

Taką mamy politykę
W czerwcu ubiegłego roku odbyło się

9. Forum Samorządowe – konferencja, któ-

ra co roku gromadzi przedstawicieli wszyst-
kich szczebli administracji publicznej, śro-
dowiska naukowego i gospodarczego, a tak-
że reprezentantów Komisji Europejskiej i Par-
lamentu Europejskiego, kręgów dyploma-
tycznych oraz instytucji finansowych. Uczest-
nicy Forum przybyli z Niemiec, Szwecji, Au-
strii, Chorwacji, Szwajcarii oraz z różnych re-
gionów Polski. W konferencji udział wzięło
pond 300 osób.

Marszałek województwa zachodniopo-
morskiego Olgierd Geblewicz stwierdził, że
dynamika wyzwań stojących przed samo-
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Postęp od dołu
Jednostki samorządu terytorialnego na mocy ustaw o samorządzie 
gminnym, powiatowym i wojewódzkim zostały zobowiązane 
do wykonywania szeregu zadań, które mają zapewnić wspólnocie 
samorządowej jak najlepsze warunki bytowania i zaspokoić zbiorowe 
potrzeby jej członków – czytamy na stronie internetowej Szkoły Głównej
Handlowej w Warszawie. – Z tymi zadaniami wiążą się niezbędne fundusze,
dzięki którym możliwe jest zaspokajanie zgłaszanych potrzeb. Realizując
swoje zadania, samorząd terytorialny musi inwestować w infrastrukturę 
techniczną i społeczną. Jest to warunek stałej poprawy jakości życia 
mieszkańców lokalnej wspólnoty i rozwoju lokalnej gospodarki

POLSKA SAMORZĄDOWA



rządami jest bardzo duża, więc warto opty-
malizować swoje działania i czerpać z dobrych
wzorców. Powołał się na przykład szwedzkiej
Skanii, z którą podczas Forum województwo
zachodniopomorskie odnowiło umowę part-
nerską. – Jeszcze dwadzieścia lat temu roz-
wój tego regionu dźwigały dwa filary – rol-
nictwo i gospodarka morska. Dziś Skania to
wzorcowy region najwyższych usług – po-
wiedział. – Warto więc słuchać, warto się uczyć
od najlepszych.

Wiceprzewodniczący Parlamentu Euro-
pejskiego Jacek Protasiewicz powiedział
m.in.: – Dziś jesteśmy w momencie trudnym,
ale i przełomowym dla Europy. Decyduje się,
jak ma wyglądać gospodarka europejska, by
uniknąć kryzysów, takich jak ten, z którym się
zmaga od 6 lat. Europa ma szansę na rozwój
gospodarczy nie tylko w oparciu o usługi, ale
również o gospodarkę innowacyjną. Instytucje
europejskie przeznaczają na to spore środki
i jest to jeden z priorytetów obok polityki spój-
ności. Wyraźnym tego dowodem jest uru-
chamianie różnych programów, jak np. Eu-
ropa 2020 czy Horyzont, z budżetem o po-
nad 60 proc. większym niż ostatnio Polska ma
szansę na skorzystanie z tych środków, a pol-
ska gospodarka ma szansę na rozwój w kie-
runku innowacyjności, jeśli będzie partnerstwo
sektora publicznego i prywatnego, a pod-
miotem najbliższym przedsiębiorcom są wła-
śnie samorządy.

– Naszym głównym zadaniem dziś jest
wspólne budowanie infrastruktury dla przed-
siębiorczości, intensyfikowanie współpracy
sektora edukacji i badań z przedsiębiorcami
oraz wytworzenie systemu kreowania kadr
– mówiła wiceminister gospodarki Ilona An-
toniszyn-Klik.

Dziekan Wydziału Zarządzania i Eko-
nomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego
prof. Piotr Niedzielski mówił o roli środowisk
akademickich w rozwoju regionalnym. – Nie
możemy realizować wyłącznie własnych ce-
lów – powiedział. – Musimy podporządko-
wać je rozwojowi lokalnemu i regionalnemu.

Łukasz Jasek z Narodowego Centrum
Badań i Rozwoju przekonywał o celowości
wspólnych działań. – Mamy przykłady, jak łą-
czyć to, co się dzieje w regionie, z określonymi
sektorami nauki. Mówię o programie lotni-
czym „Innolot”, w którym firmy z tzw. Do-
liny Lotniczej z Rzeszowa i okolic założyły sto-
warzyszenie i razem z Centrum opracowały
agendę badawczą. Wkład finansowy za-
pewniają firmy, drugie tyle dokłada Centrum.
Widać więc wyraźnie, że wprawdzie nie
prowadzimy polityki regionalnej, ale kon-
centrujemy środki na określonych sektorach,
które mają wpływ na rozwój regionalnych go-
spodarek. Mamy taką politykę, że jeśli zgło-
si się do nas odpowiednio liczna reprezentacja
danego sektora, to uruchamiamy badania. Na
tych samych zasadach funkcjonuje już pro-
gram medyczny i farmaceutyczny, w naj-
bliższych planach jest program informa-

tyczny. Wspólnie opracowujemy agendę ba-
dawczą, firmy zapewniają finansowanie w wy-
sokości 200 mln zł i tyle samo dokłada Cen-
trum Badań i Rozwoju. W ten sposób odpo-
wiadamy na zapotrzebowanie przemysłu.

Recepta na rozwój
W opinii prof. Witolda Orłowskiego,

członka Rady Gospodarczej przy Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów, z innowacją jest
w Polsce troszkę lepiej, niż pokazują to nie-
które badania. Do trafnej diagnozy sytuacji
potrzebna jest prawidłowa interpretacja.

Marcin Piątkowski z Banku Światowego
sformułował receptę na rozwój, składającą się
z trzech składników: – Odróżnij się, mądrzej
i efektywniej wydawaj pieniądze, bądź „pa-
ranoikiem wzrostu”. Strategie powinny jed-
noznacznie plasować dany region na go-
spodarczej mapie Europy, powinny określać
charakterystyczne dla danego regionu po-
tencjały. Właśnie po to, by pomóc regionom
w takim myśleniu, powstał pomysł na regio-
nalne i inteligentne specjalizacje.

– Urzędnicy boją się podejmować ryzy-
kowne decyzje – dodał – i wspierać młodych,
nowoczesnych przedsiębiorców, dla których
w założeniu miała być przeznaczona pomoc.
W efekcie strumień pieniędzy popłynął do du-
żych, od dawna funkcjonujących na rynku
przedsiębiorstw.

Razem skuteczniej
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne to

zupełnie nowy sposób współpracy samo-
rządów – informuje Ministerstwo Infra-
struktury i Rozwoju. – Miasta i otaczające je
gminy oraz władze województw wspólnie
ustalą cele do osiągnięcia i wskażą inwesty-
cje do zrealizowania. Wicepremier Elżbieta
Bieńkowska zatwierdziła dokument „Zasady
Realizacji Zintegrowanych Inwestycji Tery-
torialnych w Polsce”, który przekłada na prak-
tykę propozycję wprowadzenia tego instru-
mentu, zawartą w unijnych projektach roz-
porządzeń dla polityki spójności.

ZIT to narzędzie, które po raz pierwszy
pojawiło się w przedstawionych przez Komisję
Europejską aktach prawnych na nową per-
spektywę. Na jego podstawie samorządy
mogą realizować wspólne przedsięwzięcia.
Jest to wyjście poza sztywne granice admi-
nistracyjne.

Wspólne inwestycje realizowane będą
przede wszystkim na terenie miast woje-
wódzkich i ich obszarów funkcjonalnych. Po-
nadto, zarząd województwa będzie mógł
zdecydować o finansowaniu takich przed-
sięwzięć w mniejszych ośrodkach – tzw.
miastach regionalnych i subregionalnych
oraz na obszarach powiązanych z nimi funk-
cjonalnie. Samorządy chcące realizować
ZIT są zobligowane do zawiązania zinsty-
tucjonalizowanej formy partnerstwa (np.
stowarzyszenia, związku międzygminnego)
i przygotowania wspólnej strategii. Ideą tego

programu jest współpraca samorządów dla
maksymalnego wykorzystania wspólnych
atutów i rozwiązywania problemów. Dlate-
go dofinansowane projekty nie będą mogły
być oderwanymi od siebie, punktowymi in-
westycjami.

Fundusze w ramach ZIT przeznaczone
zostaną przede wszystkim na: rozwój zrów-
noważonego, sprawnego transportu łączącego
miasto i jego obszar funkcjonalny (np. wpro-
wadzenie zintegrowanych kart miejskich,
budowa systemów „parkuj i jedź”, parkingów
i ścieżek rowerowych); przywracanie funkcji
społeczno-gospodarczych zdegradowanych
obszarów – tzw. rewitalizacja; poprawę sta-
nu środowiska przyrodniczego na obszarze
funkcjonalnym miasta (np. usuwanie azbe-
stu, ochrona istniejących terenów zielonych
w miastach, wymiana źródeł ciepła na bar-
dziej ekologiczne); wspieranie efektywności
energetycznej (kompleksowa modernizacja
energetyczna w budynkach mieszkaniowych,
polegająca np. na ocieplaniu budynków, wy-
mianie okien i oświetlenia na energoosz-
czędne, przebudowie systemów grzewczych);
wzmacnianie rozwoju funkcji symbolicz-
nych, budujących międzynarodowy charak-
ter i ponadregionalną rangę miejskiego ob-
szaru funkcjonalnego oraz poprawę dostępu
i jakości usług publicznych w całym obsza-
rze funkcjonalnym (np. promocja produktu
turystycznego wspólnego dla całego obszaru,
poprawa systemu informacji dla cudzo-
ziemców, poprawa jakości sanitariatów pu-
blicznych, usprawnienia dla osób niepeł-
nosprawnych, bezpłatny dostęp do Inter-
netu); wzmacnianie badań, rozwoju tech-
nologicznego oraz innowacji (np. rozwój
usług oferowanych przez instytucje otocze-
nia biznesu).

Ostateczne decyzje co do zakresu wspar-
cia ZIT zapadną po negocjacjach tzw. kon-
traktów terytorialnych oraz ustaleniu za-
wartości wszystkich programów operacyjnych.
Strategia ZIT powinna dotyczyć minimum
dwóch z powyższych celów.

W trudnej sytuacji
Obowiązujący od tego roku nowy wskaź-

nik zadłużenia spowoduje, że część jednostek
samorządu terytorialnego będzie ograni-
czać inwestycje lub korzystać z innych mo-
deli finansowych – ocenia agencja ratingo-
wa Fitch.

Słabsze wyniki operacyjne lub niższe
wpływy ze sprzedaży majątku mogą skłonić
jednostki samorządu terytorialnego do za-
dłużania się za pośrednictwem spółek lub wy-
korzystywania innych źródeł dla sfinanso-
wania inwestycji, czyli na przykład realizować
projekty w formule partnerstwa publiczno-
prywatnego lub emitować obligacje przy-
chodowe. Jest to jeszcze jeden dowód na to,
że nie wszystkim można kierować ze szcze-
bla centralnego. Władze lokalne znajdują inne
możliwości. Byle w dobrym celu. �

POLSKA SAMORZĄDOWA
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Zielone wyspy
zachodniego Pomorza 
Świnoujście jest miastem 44 wysp, a analizując dane gospodarcze, można 
je nazwać miastem 44 zielonych wysp Polski. Trzy z nich są zamieszkałe, 
pozostałe – wolne od ingerencji przemysłu – stanowią enklawę przyrody 
i doskonałe miejsce do wypoczynku dla miłośników turystyki wodnej

POLSKA SAMORZĄDOWA

WŚwinoujściu znajduje się naj-
większa i najszersza nad Bałty-
kiem plaża, która – jako jedyna
w Polsce – ośmiokrotnie z rzę-

du została wyróżniona międzynarodowym
symbolem Błękitnej Flagi, a pięciokrotnie ty-
tuł ten uzyskał port jachtowy. Świnoujście po-
siada też najdłuższą w województwie sieć szla-
ków i ścieżek rowerowych, co uhonorowało
Ministerstwo Sportu poprzez przyznanie ty-
tułu „Gminy Przyjaznej Rowerzystom”.

Miasto cieszy się popularnością nie tyl-
ko wśród turystów, ale i inwestorów, w tym
z branży turystycznej. Z całą pewnością
wpłynęło na to zakończenie prac nad planem
zagospodarowania przestrzennego – naja-
trakcyjniejszej z punktu widzenia inwestorów
z branży turystycznej – dzielnicy nadmorskiej.
Powstały tu już takie nowoczesne ośrodki
wypoczynkowe jak Interferie Medical Spa
i Cesarskie Ogrody, a w tym roku swoją in-
westycję rozpoczyna Laboratorium Dr Ireny
Eris. Ponadto hotel wybudowała tu sieć
Hampton by Hilton, a działkę o powierzch-
ni 2,5 ha, usytuowaną nad brzegiem morza,
kupiła firma Zdrojowa Invest, która właśnie
rozpoczyna budowę największego na polskim

wybrzeżu kompleksu turystycznego Baltic Park
Molo, w skład którego wejdą hotele pięcio-
i czterogwiazdkowe.

Świnoujście jest miastem czterech granic,
usytuowanym przy drodze krajowej nr 3, Mię-
dzynarodowym Terminalu Promowym oraz
porcie lotniczym Heringsdorf-Świnoujście.
Lokalny samorząd wie, jak wykorzystać stra-
tegiczne położenie, dlatego konsekwentnie in-
westuje w infrastrukturę niezbędną do rozwoju
biznesu, a potencjalnym inwestorom oferu-
je preferencyjne warunki rozpoczęcia dzia-
łalności gospodarczej, jak chociażby zwol-
nienie od podatku od nieruchomości. Mimo
iż na wyspach, przede wszystkim ze względu
na brak odpowiedniej ilości wolnego terenu,
nie funkcjonuje specjalna strefa ekonomicz-
na, w mieście przybywa inwestorów, także
z zagranicy, a przeważnie ze Skandynawii.
W ostatnich latach swój biznes ulokowały tu
takie firmy, jak: Kreatina, AKS
Poland, Navicon SRY, Po-
ltramp Yard, Zakład Kon-
strukcji i Ekspertyz Techmarin,
Marinus, VGN Polska czy
Yeoman Poland. Rekordowe
wyniki osiąga Port Handlowy

Świnoujście, a Euro-Terminal administrują-
cy wolnym obszarem celnym coraz szybciej
się rozwija. Aktualnie miasto podjęło działania
w celu utworzenia parku przemysłowego na
dotychczas niezagospodarowanych terenach
po PPD i UR Odra oraz na wyspie Uznam,
gdzie do zagospodarowania pozostaje 50 ha
atrakcyjnego terenu wokół basenu Mulnik.

Świnoujście, utrzymując wysoki poziom
działań inwestycyjnych i społecznych, jest sil-
nym ośrodkiem gospodarczym w zachod-
niopomorskim regionie. Od wielu lat ma naj-
niższe bezrobocie w województwie. Bez pra-
cy pozostaje tu 8 proc. mieszkańców, podczas
gdy w sąsiednim Szczecinie stopa bezrobo-
cia jest już wyższa i wynosi 11 proc. To na-
prawdę 44 zielone wyspy.

www.swinoujscie.pl



Inwestycje samorządowe służą miesz-
kańcom, przedsiębiorcom, turystom. Jakie
grupy społeczne zyskały najwięcej dzięki pro-
jektom zrealizowanym z udziałem dotacji eu-
ropejskich na lata 2007–2013?

– Warunki do rozwoju tworzą samorzą-
dy. W ramach poprawy stanu infrastruktu-
ry transportowej w regionie zmodernizowa-
liśmy linię kolejową Zbąszynek–Czerwieńsk
wraz z budową łącznicy. Jesteśmy na finiszu
wzorcowego projektu w skali kraju dotyczą-
cego społeczeństwa informacyjnego – Sze-
rokopasmowe Lubuskie. 52 tys. osób będzie
miało internet w domach! Rozwijamy in-
frastrukturę turystyczną i kulturową – w Go-
rzowie powstała filharmonia, a w Mię-
dzyrzeczu kryta pływalnia. Inwestujemy
w ochronę zdrowia – wiele szpitali wzboga-
ciło się o nowy sprzęt. Wspieramy transfer ba-
dań, nowoczesnych technologii i innowacji
ze świata nauki do przedsiębiorstw, czego
przykładem może być Park Technologii i Lo-
gistyki Przemysłu Interior w Nowej Soli. Dba-
my o ochronę przeciwpowodziową – zaczę-
liśmy budowę Kanału Siedlickiego w Go-
rzowie. Drugą grupą beneficjentów, którzy
najliczniej korzystali z Lubuskiego Regio-
nalnego Programu Operacyjnego, są przed-
siębiorcy. Złożyli 1071 wniosków na bez-
pośrednie wsparcie, z czego zatwierdzono
615 wniosków o ogólnej wartości 352 mln zł.
Ostatecznie zawarto 530 umów na łączną
kwotę 287 mln zł. Pieniądze trafiły na inno-
wacyjne metody produkcji, nowe linie tech-

nologiczne, rozbudowę już istniejących za-
kładów.

Co stoi za sukcesem w zakresie umie-
jętnego pozyskiwania, ale przede wszystkim
gospodarowania środkami stanowiącymi
wsparcie dla budżetu regionalnego?

– Najważniejsza jest dobra komunikacja.
Trzeba dotrzeć z informacją w sposób jasny
i przejrzysty, ale też dać impuls, wiarę w suk-
ces. Beneficjenci Lubuskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego mogli liczyć na po-
moc na każdym etapie aplikowania o środ-
ki unijne. Począwszy od wstępnej informacji
o możliwościach wsparcia projektu, poprzez
etap pisania i składania wniosku, aż po jego
rozliczenie. W likwidacji barier pomógł nam
zespół z udziałem samorządowców i przed-
stawicieli biznesu. Tam, gdzie było to moż-
liwe, wprowadziliśmy uproszczenia procedur.
Trafność naszych działań potwierdzają ba-
dania ewaluacyjne. Wzrosła jakość infra-
struktury, konkurencyjność regionu jako miej-
sca zamieszkania, konkurencyjność inwe-
stycyjna i turystyczna.

Jakie kluczowe dla rozwoju regionu inwe-
stycje są przewidziane w planie aplikacji o fun-
dusze z nowej perspektywy na lata 2014–2020?

– Wyznaczyliśmy 13 inwestycji o cha-
rakterze strategicznym, którymi są: Infor-
matyzacja zasobów geodezyjnych powia-
tów; Mapowanie obszarów oddziaływania
melioracyjnego; Utworzenie Regionalnego
Centrum Badawczego Parku Naukowo-Tech-
nologicznego w Nowym Kisielinie; Rozwój

Parku Technologii i Logistyki Przemysłu In-
terior w Nowej Soli; Utworzenie Parku Na-
ukowo-Technologicznego w Gorzowie; Roz-
wój infrastruktury badawczo-rozwojowej
PWSZ Sulechów; Rozwój transportu dro-
gowego; Rozwój transportu kolejowego; Cy-
frowe Lubuskie; Promocja gospodarcza i tu-
rystyczna; Rozbudowa i zmiana profilu dzia-
łalności Regionalnego Centrum Animacji
Kultury; Zabezpieczenie przeciwpowodzio-
we; Utworzenie Wielospecjalistycznego Cen-
trum Pediatrii w Zielonej Górze. Źródłem dla
tej listy jest Strategia Rozwoju Regionalnego
Województwa Lubuskiego oraz koncentracja
priorytetów: konkurencyjność i innowacje, do-
stępność transportowa i teleinformatyczna,
zrównoważony rozwój pod względem spo-
łeczno-terytorialnym oraz efektywna i spój-
na administracja.

Coraz głośniej mówi się o istotnej roli in-
nowacji w rozwoju gospodarczym. Czy Lu-
buskie również widzi potencjał w tym ob-
szarze?

– Innowacje będą nadawać ton w nowej
perspektywie, nie będą jedynie dodatkiem do
inwestycji, ale ich najważniejszym elementem.
Istotną rolę odgrywać będą tzw. inteligentne
specjalizacje regionalne, powiązane z inno-
wacyjną działalnością zarówno przedsię-
biorstw, jak i uczelni czy jednostek badaw-
czych. Województwo lubuskie również sta-
wia na innowacje. Kontynuujemy zadania
i przedsięwzięcia rozpoczęte w kończącej się
perspektywie, w której zrealizowaliśmy in-
westycje w niezbędną infrastrukturę. W no-
wym okresie idziemy krok dalej, zamierzamy
wykorzystywać wybudowaną infrastrukturę na
rzecz lubuskich firm. Chcemy zachęcać do od-
ważnego inwestowania w innowacje, wdra-
żanie innowacyjnych rozwiązań, do nawią-
zywania współpracy z uczelniami. Bez wąt-
pienia to firmy odegrają w najbliższych latach
najważniejszą rolę, a wspierać je w tym będą
uczelnie, instytucje otoczenia biznesu oraz
parki technologiczne.

Rozmawiał Tomasz Rekowski

www.lubuskie.pl

W nowej perspektywie 
to innowacje będą nadawać ton

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013.
Fundusze europejskie dla rozwoju Lubuskiego.

Rozmowa 
z Elżbietą Polak, 

marszałek 
województwa 

lubuskiego
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Realizowane przez gminę działania
uzyskały dofinansowanie z Regio-
nalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata

2007–2013 oraz z Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2007–2013. Wartości po-
zyskanych przez gminę środków spowodowa-
ły, iż została ona doceniona w rankingach do-
tyczących pozyskiwania funduszy unijnych, or-
ganizowanych m.in. przez czasopismo samo-
rządowe „Wspólnota” oraz „Rzeczpospolitą”.

Dzięki pozyskanym środkom unijnym zo-
stał wybudowany i wyposażony nowoczesny
budynek gimnazjum gminnego w Krośnie-
wicach; przebudowano drogę gminną Nowe–
Pawlikowice o długości 4,04 km; wybudo-
wano 7,1 km sieci kanalizacji rozdzielczej
i rozbudowano oczyszczalnię ścieków; wy-
budowano kompleksową kotłownię na bio-
masę i kolektory słoneczne przy kompleksie
rekreacyjno-sportowym; zainstalowano 435
kolektorów słonecznych na budynkach miesz-

kalnych osób prywatnych; wykonano boisko
wielofunkcyjne, tor bmx oraz skate-park na
stadionie miejskim; zrealizowano ponad 120
przydomowych oczyszczalni ścieków na te-
renach wiejskich gminy; wybudowano ciąg ro-
werowo-pieszy, parking oraz zagospodaro-
wano teren w celach rekreacyjnych; zmo-
dernizowano plac zabaw i świetlicę wiejską;
zakupiono wyposażenie do boisk sportowych;
a aktualnie trwa przebudowa stacji uzdat-
niania wody.

Wysiłek, który się opłacił
Gmina Krośniewice zrealizowała wiele
inwestycji współfinansowanych ze 
środków funduszy europejskich. 
Całkowita wartość zrealizowanych 
i realizowanych obecnie projektów 
to ponad 37 mln zł, w tym wartość 
dofinansowania to ponad 28 mln zł

Gmina Moszczenia rozwija się
w czterech podstawowych kie-
runkach. Pierwszy z nich to dro-
gi i komunikacja, drugim jest śro-

dowisko i rolnictwo, trzecim informatyza-
cja i postęp, a czwartym edukacja, kultura
i sport. Kierunki te wytyczają główne działa-
nia samorządu i tworzą komplementarny sys-
tem zrównoważonego rozwoju gminy.

W ciągu ostatnich kilku lat na terenie gmi-
ny wyremontowano wiele odcinków dróg. Ich
zdecydowana większość posiada już dobrej

jakości nawierzchnie asfaltowe. Ponadto
kompleksowo zmodernizowane zostały cen-
tra Moszczenicy i Staszkówki, dzięki czemu
mieszkańcy otrzymali nowoczesne i atrakcyjne
miejsca, gdzie można zatrzymać się by od-
począć, porozmawiać, czy zrobić zakupy
w dzień targowy.

Mając na uwadze ochronę środowiska
naturalnego, samorząd prowadzi inwestycje
w zakresie gospodarki wodno-kanalizacyjnej.
Obecnie gmina jest całkowicie skanalizowa-
na, a do sieci kanalizacyjnej podłączona jest

większość gospodarstw domowych. Dzięki
tym inwestycjom znacznie poprawiły się wa-
runki naturalne w gminie, co nie pozostaje bez
wpływu na rozwój ekologicznych gospo-
darstw.

Za sprawą środków europejskich w ra-
mach Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka, w Moszczenicy została wybu-
dowana gminna sieć zapewniająca dostęp do
internetu ponad sześciuset gospodarstwom
domowym, a także jednostkom organizacyj-
nym, takim jak szkoły, przedszkola i instytu-

Minione lata
obfitowały 
w gminie 
Moszczenica 
w duże inwestycje 
infrastrukturalne, 
w działania 
ukierunkowane 
na kwestie społeczne 
i edukacyjne. Niektóre
projekty nadal są 
realizowane, inne 
już się zakończyłyDla dobra mieszkańców

Oczyszczalnia Ścieków w Moszczenicy 
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Jak fundusze europejskie przyzna-
wane na lata 2007–2013 przyczyniły się
do poprawy jakości życia w gminie?

– Skanalizowaliśmy kolejną część
gminy oraz powołaliśmy do życia Centrum
Kultury. Jednak naszą najważniejszą inwestycją ostatnich lat była budo-
wa Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego w Zakrzowie. W ubiegłym roku od-
było się tam kilka dużych imprez, głównie o charakterze promocyjnym,
dzięki którym uzyskaliśmy pierwsze wpływy do budżetu. Bardzo dużym
zainteresowaniem cieszy się basen znajdujący się w ośrodku. Korzysta-
ją z niego zarówno dzieci, w tym uczniowie naszych szkół, jak i dorośli
mieszkańcy naszej gminy i gmin ościennych. Jak na razie jesteśmy bar-
dzo zadowoleni z tego, jak ośrodek funkcjonuje, a mamy nadzieję, że bę-
dzie jeszcze lepiej.

Czy to właśnie inwestycje zrealizowane przy udziale funduszy unij-
nych wpływają na atrakcyjność gminy?

– Na pewno tak. Chcemy, by ośrodek tętnił życiem. Koszty utrzymania
obiektu są stałe, więc im więcej będzie się w nim działo, tym lepiej dla nas.
W tym roku w planach mamy budowę zewnętrznej areny jeździeckiej. Po-
nadto, naszym celem jest rozwój usług w zakresie turystyki i rekreacji,
a także wzrost ilości miejsc pracy dla mieszkańców.

Inną, równie ważną inwestycją, którą realizujemy, jest odbudowa ruin
zamku w Polskiej Cerekwi – prawdziwej perełki pod względem architek-
tonicznym i historycznym. Często spotykamy się z krytycznymi głosami
odnośnie tej inwestycji, gdyż niektórzy chcieliby, abyśmy wyburzyli zamek.
Okazuje się, że konserwator nie zezwoliłby na rozbiórkę, a stan techniczny
zamku z każdym rokiem się pogarszał. Poza tym warto pozostawić tro-
chę historii dla przyszłych pokoleń. Zakładamy, że w zamku powstanie
hotel, co da nam kolejne miejsca pracy.

Nowa pula środków z Unii lada chwila trafi do beneficjentów. Czy
ma pani już pomysły, jak spożytkować ewentualne dotacje?

– Chcielibyśmy kontynuować prace związane z budową kanalizacji.
W planach mamy również inwestycje drogowe. Przymierzamy się do re-
montu kilku ulic, w tym wypadku staramy się o dofinansowanie inwestycji
w ramach „schetynówek”.

Rozmawiał Tomasz Rekowski

www.polskacerekiew.pl

Rozmowa 
z Krystyną Helbin, 
wójtem gminy 
Polska Cerekiew

– Mamy nadzieję, że cały wysiłek włożony przez samo-
rząd gminy, pracowników Urzędu Miejskiego i pracowników
jednostek organizacyjnych gminy w realizację tych przed-
sięwzięć przyczynił się do polepszenia jakości życia miesz-
kańców i jest dla nich źródłem zadowolenia i satysfakcji, a dla
przedsiębiorców i potencjalnych inwestorów zachętą i za-
pewnieniem, że w gminie Krośniewice warto inwestować
– podsumowuje Julianna Barbara Herman, burmistrz Kro-
śniewic.

www.krosniewice.pl

Wszechstronny
rozwój

cje kultury. Ponadto wśród najuboższych, niepełnosprawnych
i niezaradnych rodzin rozdysponowano niemal dwieście kom-
pletnych zestawów komputerowych.

W gminie Moszczenica bardzo duży nacisk położono
także na rozwój fizyczny dzieci, młodzieży i dorosłych.
W każdej miejscowości jest kompleks boisk sportowych
z zapleczem sanitarno-szatniowym wybudowany w ramach
programu „Moje Boisko – Orlik 2012”, a w Moszczenicy
i Staszkówce funkcjonują pełnowymiarowe stadiony pił-
karskie.

www.gminamoszczenica.eu

Otwarcie kompleksu boisk sportowych
„Orlik 2012” w Staszkówce
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Gmina Besko należy do krajowych lide-
rów w pozyskiwaniu środków unijnych. Jakie
inwestycje zostały dzięki nim zrealizowane?

– Faktycznie, ostatnich kilka lat uważam
za bardzo udane dla naszej gminy i dla naszej
społeczności. To czas, kiedy zrealizowaliśmy
wiele przedsięwzięć infrastrukturalnych i spo-
łecznych, które zauważalnie zmieniły wize-
runek gminy i podniosły jakość życia miesz-
kańców. Niewątpliwie stało się to dzięki do-
stępności środków z funduszy europejskich,
ale też skuteczności naszego samorządu w ich
pozyskiwaniu. Dzisiaj większość gmin wiej-
skich może nam pozazdrościć infrastruktury,
jaką w chwili obecnej posiadamy.

Nie sposób wymienić wszystkich zreali-
zowanych w ostatnich latach inwestycji.
Oczywiście – z punktu widzenia finansów
gminy – największe to te najdroższe, zreali-
zowane z przeważającym udziałem środków
unijnych. Mam tu na myśli budowę nowej
oczyszczalni ścieków, nowego domu kultury
w Besku, ułożenie nawierzchni asfaltowej na

wszystkich drogach gminnych, budowę no-
wych i remonty starych remiz strażackich oraz
ich wyposażenie w nowe samochody pożar-
nicze, remonty i budowy obiektów sporto-
wych, budowę sieci światłowodowej, świetlic
młodzieżowych, placów zabaw.

Co, pana zdaniem, decyduje o skutecz-
ności samorządu w ubieganiu się o dofi-
nansowanie?

– Niewątpliwie podstawą są dobre wnioski
wpisujące się w kryteria naborów. By dać sobie
czas na napisanie dobrego wniosku, koniecz-
ne jest wcześniejsze planowanie potrzeb i przy-
gotowanie niezbędnej dokumentacji. Staramy
się zawsze mieć gotowe i kompletne doku-
mentacje oczekujące na ogłoszenie tematycz-
nie zgodnych naborów. Oczywiście wnioski pi-
szą ludzie, a więc ważne są też doświadczenie,
wiedza i kreatywność pracowników.

Jak przedstawiają się plany samorządu
na najbliższy czas?

– Uwzględniając dotychczasowy dorobek,
staramy się patrzeć do przodu możliwie da-

leko i dostosowywać swoje plany do zmie-
niających się lokalnych realiów gospodarczych
i społecznych. Ponieważ większość potrzeb
infrastrukturalnych została zaspokojona,
aktualizujemy obecnie Strategię Rozwoju
Gminy Besko i – przy udziale społeczeństwa
– określamy kierunki dalszego rozwoju gmi-
ny aż do roku 2024. A patrząc bliżej, na rok
obecny i następny, będziemy szukać środków
na planowaną budowę przedszkola samo-
rządowego oraz stołówki przyszkolnej. W tym
momencie ruszamy z budową kortu teniso-
wego oraz dobudową odcinków oświetlenia
ulicznego.

Rozmawiała Dorota Babkiewicz

www.besko.pl

Efektywnie i rozwojowo
Rozmowa z Mariuszem Bałabanem, 
wójtem gminy Besko

Wostatnich latach na realizację
projektów, głównie infrastruk-
turalnych, Opoczno pozyskało
blisko 100 mln zł środków ze-

wnętrznych, w tym 86 mln zł z budżetu Unii
Europejskiej. – Pozyskane kwoty plasują nas
wysoko w kraju, w kategorii gmin miejsko-wiej-
skich. Dzięki środkom unijnym przyśpieszyli-
śmy nasz rozwój przynajmniej o 10 lat. Stwo-
rzyliśmy warunki do rozwoju dla podmiotów
działających na terenie gminy i poprawiliśmy
warunki życia mieszkańców – mówi bur-
mistrz Opoczna Jan Wieruszewski.

Najbardziej prestiżową inwestycją jest
obecnie budowa przystanku kolejowego Opocz-
no Południe na Centralnej Magistrali Kolejo-
wej, realizowana we współpracy z PKP PLK.
Pierwsze połączenia pasażerskie z Opoczna Po-

łudnia zostaną uruchomione już w grudniu,
dając możliwość dojazdu m.in. do Warszawy
w godzinę i do Krakowa w 1,5 godz.

W ramach „Budowy infrastruktury wod-
no-ściekowej na terenie gminy Opoczno” w lu-
tym oddano do użytku 5 km sieci kanalizacji
sanitarnej, obejmującej dwie wsie. Ogółem pro-
jekt obejmuje wybudowanie sieci kanalizacyjnej
na terenie 7 sołectw; modernizację oczyszczalni
ścieków oraz budowę i rozbudowę stacji
uzdatniania wody. Całkowity koszt inwestycji
zamyka się kwotą 63,5 mln zł. Projekt jest fi-
nansowany z Programu Operacyjnego Infra-
struktura i Środowisko oraz budżetu gminy
Opoczno i środków własnych Przedsiębiorstwa
Gospodarki Komunalnej w Opocznie.

W 2012 roku wykonano 11 km kanalizacji
sanitarnej, wybudowano oczyszczalnię ście-

ków oraz przyłącza kanalizacyjne w 4 sołec-
twach. Na zadanie o wartości 9,3 mln zł
Opoczno otrzymało 7 mln zł dofinansowa-
nia z RPO Województwa Łódzkiego.

Blisko 17 mln zł samorząd Opoczna wy-
dał na inwestycje w zakresie kultury, sportu
i oświaty. Zrealizowano m.in.: modernizację
Miejskiego Domu Kultury, utworzono 5 świe-
tlic wiejskich, wybudowano boiska i hale
sportowe. Realizowane są projekty z zakresu
przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu i Cy-
frowa Szkoła. Utworzono przyszkolne ogród-
ki dydaktyczne oraz pracownie ekologiczne.
Obecnie gmina realizuje program powszechnej
nauki pływania „Umiem Pływać” kierowany
do uczniów klas trzecich szkół podstawowych.

www.opoczno.pl

„Unijny” lider
Opoczno to gmina miejsko-wiejska 
w województwie łódzkim, która pod 
względem wysokości pozyskanych środków
unijnych w przeliczeniu na jednego mieszkańca
jest niekwestionowanym liderem regionu



Gmina Sławno położona jest w powiecie opo-
czyńskim, we wschodniej części województwa
łódzkiego, na wzgórzach opoczyńskich będą-
cych północnym obszarem Wyżyny Kielecko-
-Sandomierskiej.
Gmina Sławno to region przyjazny mieszkań-
com, środowisku i inwestorom. Posiadamy
przygotowane tereny o powie-
rzchni około 94,65 ha, wyłączone
z produkcji rolniczej, z przezna-
czeniem na tereny przemysłowe.
Na części tego obszaru (na po-
wierzchni 21,5232 ha z czego
5,1254 ha to grunty własne
gminy) została utworzona Pod-
strefa Sławno w ramach Łódzkiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Samorząd gminy dba o rozwój in-
frastruktury technicznej, w czym
pomocna okazuje się jego sku-
teczność w pozyskiwaniu fun-
duszy unijnych. Do najważniejszych zadań
zrealizowanych w okresie programowania
2007–2013 należą: budowa oczyszczalni ście-
ków w Zachorzowie Kol. (wraz z siecią kanaliza-
cji sanitarnej i przyłączami w 5 miejscowościach
– długość 12 km) oraz budowa 70 km kanaliza-
cji w 16 miejscowościach z oczyszczalnią ście-
ków w Trojanowie. Ponadto na przestrzeni
ostatnich czterech lat oddaliśmy do użytku
7 świetlic wiejskich, ogólnodostępne boiska
w Zachorzowie i Kunicach oraz salę gimna-
styczną przy Szkole w Celestynowie.
Z ogólnodostępnych kompleksów boisk spor-
towych oraz sal gimnastycznych przy ośmiu
szkołach korzysta młodzież, stowarzyszenia, or-
ganizacje pozarządowe i sympatycy sportu.
Posiadamy tereny i obiekty atrakcyjne tury-
stycznie, wśród których niewątpliwie na pierw-
szy plan wysuwają się odkryte w 2012 roku
skamieniałości sprzed 148 mln lat. Samorząd
gminy Sławno wspólnie z naukowcami przy wy-
korzystaniu funduszy unijnych zamierza utwo-
rzyć na tym terenie geopark i szlaki turystyczne.
Ponadto na terenie gminy znajdują się wzgó-
rza morenowe ukształtowane w wyniku natu-

ralnych procesów geologicznych, zwane „gór-
kami sławieńskimi” z najwyższym wzniesieniem
242 m n.p.m. Wzbudzają one zainteresowanie
swym oryginalnym kształtem oraz historią po-
wstawania. Jest to idealne miejsce do uprawia-
nia kolarstwa górskiego. Odbywają się tutaj
wyścigi na szczeblu gminnym, wojewódzkim

i krajowym, w tym: mistrzostwa
Polski Grand Prix MTB w kolar-
stwie górskim, a w 2013 roku XIX
Ogólnopolska Olimpiada Mło-
dzieży „ŁÓDZKIE 2013”
Do interesujących zabytków znaj-
dujących się na terenie gminy na-
leży niewątpliwie kościół pw. św.
Michała Archanioła w Zachorzo-
wie, który został wybudowany
w 1785 roku jako kaplica dwor-
ska. Jest to jedyny zachowany
obiekt architektury drewnianej
z XVIII wieku w powiecie opo-

czyńskim. W roku 2010 został przeprowadzony
remont tego atrakcyjnego obiektu zabytko-
wego.
Władze samorządowe gminy kładą duży nacisk
na rozwój aktywnych form integracji społecznej,
rozwój kultury i sportu. Bogata kultura ludowa
przejawiająca się w tradycyjnych przyśpiewkach
ludowych, regionalnych tańcach, muzykowaniu
i bogatym stroju ludowym jest widoczna na
wszystkich imprezach integracyjnych.
Z myślą o osobach samotnych, niepełnospraw-
nych i potrzebujących pomocy na terenie
gminy funkcjonuje Środowiskowy Dom Samo-
pomocy, który zapewnia swym podopiecznym
warsztaty terapii zajęciowej oraz opiekę peda-
goga i psychologa.
W okresie programowania 2007–2013 wartość
zrealizowanych projektów przez gminę to
kwota 53.962.745,00 zł. 
Mamy nadzieję, że zamieszczone publikacje
przyczynią się do bliższego poznania naszej
gminy. Może będą wśród Państwa tacy, którzy
zapragną na stałe związać się z gminą Sławno.

Zapraszamy!

Wójt gminy Tadeusz Wojciechowski

Gmina Sławno z lotu ptaka

Oczyszczalnia w TrojanowieŚwietlica w Prymusowej Woli

Boisko Orlik w Szadkowicach

Boisko w Zachorzowie

Muszle amonitów

Olimpiada na górkach sławieńskich

Środowiskowy Dom Samopomocy w Olszowcu

Wieczór sobótkowy

Kościół w Zachorzowie

Urząd Gminy w Sławnie
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego, 26-332 Sławno

tel.: (44) 755 18 50, fax: (44) 755 18 51, sekretariat@ugslawno.pl
www.ugslawno.pl



Cezary Głogowski

Volkswagen Beetle to zupełna no-
wość w rodzinie niemieckiej mar-
ki. Beetle z zewnątrz wygląda zde-
cydowanie lepiej od swojego po-

przednika – jest bardziej masywny, co w re-
zultacie przekłada się na więcej miejsca
w środku. Bardzo dobrym tego przykładem
jest kwadratowy bagażnik o pojemności
310 litrów. Dużym udogodnieniem jest
składana tylna kanapa w proporcjach 50/50.
Patrząc z zewnątrz, Nowy Beetle ma za-
chwycać przechodniów na ulicach, ma być

czymś nietuzinkowym. W myśl tej koncep-
cji Volkswagen chce również przyciągnąć
mężczyzn do zakupu tego modelu.

Jeśli chodzi o wnętrze, to jest ono bardzo
współczesne i proste – jak to w Volkswagenie
bywa, wszystko jest na swoim miejscu, w za-
sięgu wzroku i bardzo czytelne, a przy tym
proste w obsłudze. Jedyna rzecz, która mi się
nie podoba, a która nawiązuje do Garbusa,
to schowek na rękawiczki w głównej konso-
li, którego otwieranie jest dość nieporęczne.

Na polskim rynku Beetle będzie dostęp-
ny w pięciu wersjach silnikowych, z podziałem
na trzy silniki benzynowe o pojemnościach

1,2 TSI 105 KM, 1,4 TSI 160 KM i 2,0 TSI
210 KM oraz dwa silniki wysokoprężne o tej sa-
mej pojemności i tej samej mocy 2,0 TDI 140
KM, z tym że jeden występuje z manualną skrzy-
nią biegów, a drugi z automatyczną DSG.

Nowy Beetle w wersji podstawowej ma
kosztować 73 890 zł, natomiast najbardziej wy-
posażona wersja sport z silnikiem diesla to koszt
rzędu prawie 110 tys. zł. Ale czy wygląd i po-
czucie dodanej jakości są wystarczające, by
przyciągnąć większą liczbę mężczyzn kupu-
jących ten model auta? Nie jestem przekona-
ny, zważywszy na to, że w swojej ofercie nie-
miecki producent ma większego Golfa. �
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Volkswagen Beetle – nowy Garbus

W 1998 roku Volkswagen powołał do życia New Beetle’a, okrzykniętego 
następcą legendarnego Garbusa. Przez 12 lat dzięki

różnego rodzaju liftingom Volkswagenowi
udało się sprzedać aż milion tych samocho-

dów. Pomimo tak dobrych globalnych 
wyników nie udało się dostarczyć

wielu dynamicznych emocji w tym sa-
mochodzie, dlatego w 2010 roku zo-

stał on wycofany z produkcji. Rok
później Volkswagen zaprezentował no-

wego Chrabąszcza w swojej kolekcji 
– Volkswagena Beetle

MOTORYZACJA



Cezary Głogowski

Inżynierowie pracujący nad nową wersją
i30 zadbali o każdy najmniejszy detal,
począwszy od nadwozia, które prezen-
tuje się naprawdę ładnie, po wnętrze

i materiały, z których zostało ono wykonane.
To już nie są zwykłe plastiki, które straszyły
nas w starszych modelach Hyundaia. Teraz
mamy miękkie i przyjemne w dotyku mate-
riały.

Zapraszam do środka
Zajmując pozycję za kierownicą, siedzi się

bardzo wygodnie. Zarówno fotel kierowcy, jak
i pasażera, oraz tylna kanapa są tak dobrze
wyprofilowane i dostosowane do uczestników
podróży, że każdy, kto miał przyjemność prze-
jechać się ze mną podczas testu, był zado-
wolony i nie odczuwał żadnego dyskomfor-
tu. A i miejsca tutaj bez liku – czy to z przo-
du, czy z tyłu. Co więcej, ilość miejsca nie
wpłynęła na wielkość bagażnika, który liczy
sobie aż 528 litrów. Tak więc jest gdzie pa-
kować bagaże. 

Przejdźmy zatem do tego, co najbardziej
zmieniło się w kokpicie. Przede wszystkim od
razu rzucają się nam w oczy piękne łezkowe
zegary umieszczone w delikatnych tunelach,

z białym podświetleniem cyfr i czerwonymi
wskazówkami. Cała reszta deski rozdzielczej
i panelu głównego jest podświetlona na nie-
biesko i prezentuje się bardzo fajnie, zwłasz-
cza podczas jazdy nocą.

Serce Hyundaia i30
Pod maską naszego Hyundaia pracuje

benzynowa jednostka o pojemności 1,6 litra
GDI mocy 136 KM wygenerowanych z sa-
mej pojemności. Tu właśnie jest pies po-
grzebany, gdyż przydałaby mu się jakaś mała
turbinka do bardziej agresywnej jazdy. Nie-
stety, rozpędzanie i30 z tym silnikiem przy ma-
sie, jaką posiada – 1193 kg – nie powala. Auto
zaczyna jechać tak naprawdę od 3000 RPM
– wtedy możemy poczuć moc tych 136 KM.
Średnie spalanie podczas testu w trasie
wyniosło 6,6 l/100 km, natomiast w mieście
7,9 l/100 km przy spokojnej jeździe.

Cena
Zakup testowanego przez mnie Hy-

undaia i30 wagon w wersji Comfort z sil-
nikiem benzynowym 1,6 GDI to koszt rzę-
du 76 tys. zł. Za tę kwotę otzymujemy kli-
matyzację dwustrefową, skórzaną kierowni-
cę, zestaw audio z Bluetooth, doświetlanie za-
krętów. Może to niewiele jak na dodatkowe

wyposażenie, ale dla pragnących luksusu jest
wersja Premium, za którą trzeba dopłacić je-
dynie 19,5 tys. zł i mamy kompletnie wypo-
sażony samochód.

Podsumowanie
Na postawione na wstępie pytanie, czy

dzisiejsza, nowa wersja Hyundaia i30 wagon
będzie się cieszyć zainteresowaniem rodziny,
z dużym przekonaniem odpowiadam: tak. To
jest właśnie auto dla przeciętnego Kowal-
skiego, który chce z rodziną wygodnie po-
dróżować ładnie wyglądającym i pojemnym
samochodem. �

W 2007 roku na polskim rynku zadebiutował 
Hyundai i30 CW. Poprzednia wersja tego auta cieszyła się ogromną popularnością
nie tylko w zakupach flotowych. Co ważniejsze, i30 spotkał się także z dużym
zainteresowaniem polskiej rodziny jako samochód rodzinny. Czy tak samo
jest dzisiaj w przypadku nowej generacji Hyundaia i30 w wersji kombi?

MOTORYZACJA

Hyundai i30 wagon 1.6 GDI Comfort
– najlepszy przyjaciel rodziny
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8-calówka od Larka

Zaprezentowane na styczniowych targach CES
2014 w Las Vegas najnowsze tablety GALAXY

NotePRO i GALAXY TabPRO firmy Samsung we-
szły do sprzedaży w Polsce. Dostępne są w różnych
opcjach łączności: WiFi lub WiFi + LTE. Użyt-
kownicy mogą wybierać między 12,2-calowym
GALAXY NotePRO z rysikiem S Pen lub tableta-
mi bez rysika – GALAXY TabPRO 10,1 cali lub
8,4 cala. Tablety mają wyświetlacz o zdumiewają-
cej jakości i imponujący zestaw funkcji, dzięki cze-
mu jedno urządzenie łączy najwyższej klasy stylistykę
i możliwości techniczne. Ponieważ GALAXY No-
tePRO i TabPRO powstały z myślą o rozmaitych po-
trzebach użytkowników, wyposażono je – po raz
pierwszy na świecie – w bardzo dokładny wyświe-
tlacz WQXGA (w formacie 16:10, dający krysta-
licznie czysty obraz o rozdzielczości 2560x1600, zło-
żony z ponad 4 milionów pikseli), zapewniający wra-
żenia wizualne na najwyższym poziomie, wydajne
narzędzia do pracy oraz unikalny zestaw funkcji
wzbogacony multimediami, zarówno preinstalo-
wanymi, jak i do darmowego pobrania. To wszyst-
ko składa się na urządzenie mobilne o niezrówna-
nej jakości.

JA

Zdumiewająca jakość obrazu

Coraz więcej producentów tabletów wpro-
wadza do swojej oferty 8-calowe wyświe-

tlacze. Taki rozmiar ekranu zwiększa komfort pra-
cy i korzystanie z multimediów przy zachowaniu
niewielkich rozmiarów sprzętu. FreeMe X2 8 to
cienka obudowa i ciekawy design w przystępnej
dla każdego cenie.

Moc tabletu FreeMe X2 8 zapewnia wydaj-
ny 2-rdzeniowy procesor Rockchip RK3066
1,5GHz. Urządzenie działa na systemie Andro-
id 4.2.2 Jelly Bean, który daje możliwość korzy-
stania z ogromnej liczby aplikacji dostępnych
w sklepie Google Play, a wydajny 2-rdzeniowy
układ grafiki 3D umożliwia uruchomienie więk-
szości nowych gier 3D. Do dyspozycji mamy 1GB
pamięci RAM oraz 4GB FLASH, czyli szybki do-
stęp do aplikacji i plików. FreeMe X2 8 został wy-
posażony w wytrzymały akumulator 3800 mAh
zapewniający do 6 godzin pracy – to dość cza-
su na oglądanie filmów i słuchanie muzyki.

Dodatkowo sprzęt posiada wbudowane dwie
kamery(2 x 0,3 Mpix), które pozwalają na robienie
zdjęć, a także umożliwiają prowadzenie wideo roz-
mów, oraz slot micro SD, wbudowaną kartę bez-
przewodową Wi-Fi 802.11b/g/n i USB 2.0.

Tablety FreeMe X2 8 są dostępne w sklepach:
Neonet, Carrefour, Auchan, Real, Euro RTV AGD
w cenie 349 zł.

CG
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Tablet dla mobilnych pracowników
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Panasonic wprowadził na polski rynek nowy,
7-calowy, w pełni wzmocniony tablet po-

zbawiony wentylatora. Kompaktowy Toughpad
FZ-M1, ważący niewiele ponad pół kilograma,
dysponuje procesorem Intel® Core™ i5 i cha-
rakteryzuje się bardzo niskim zużyciem energii.
Urządzenie, wykorzystujące system operacyjny
Windows 8.1 Pro, jest dedykowane pracownikom
mobilnym, między innymi z sektorów transpor-
tu i handlu detalicznego, jak również służbom
mundurowym. Za sprawą szeregu portów i zin-
tegrowanego modułu rozszerzeń Toughpad
FZ-M1 może być elastycznie konfigurowany
zgodnie z indywidualnymi potrzebami użyt-
kowników. Z myślą o pracownikach korzystają-
cych z wideokonferencji oraz konieczności two-
rzenia dokumentacji fotograficznej, w przedniej
części tabletu zamontowano kamerę interneto-
wą o rozdzielczości 2 Mpix z mikrofonem stereo,
a z tyłu aparat o rozdzielczości 5 Mpix. Opcjo-
nalnie dostępny jest także aparat 8-megapikse-
lowy. W zestawie z nowym tabletem Panasonic
Toughpad FZ-M1 znajduje się szereg dodatko-
wych akcesoriów, w tym stacja biurkowa, samo-
chodowa stacja dokująca, zasilacz, zestaw pasków
do tabletu, torba oraz rysik.

JA

Uniwersalny router

Firma AVM zaprezentowała swój najnowszy router FRITZ!Box
7272. Nowy model FRITZ!Box obsługuje wszystkie połączenia

z liniami ADSL oraz wszelkie połączenia telefoniczne. Router
FRITZ!Box 7272 wyposażony jest w zintegrowany system telefoniczny
do obsługi telefonii internetowej, analogowej i ISDN. Wbudowana
baza DECT zapewnia wykonywanie bezprzewodowych połączeń te-
lefonicznych oraz rejestrację nawet sześciu telefonów DECT. Dzię-
ki swoim jeszcze lepszym parametrom w zakresie prędkości dla sie-
ci przewodowej LAN, jak i bezprzewodowej sieci WLAN router
FRITZ!Box 7272 może stanowić idealne centrum multimedialne dla
całej sieci domowej. Co najważniejsze, router ten został wyposażo-
ny w polskie menu zapewniające użytkownikom łatwą obsługę oraz
możliwość szczegółowej konfiguracji dowolnych parametrów. Zin-
tegrowany modem ADSL2+, dwa gigabitowe porty LAN
i dwa szybkie porty Ethernet o wysokiej prędkości sie-
ci WLAN N (do 450 Mbit/s) zapewniają note-
bookom, smartfonom, tabletom oraz
dowolnym urządzeniom multi-
medialnym ultra szybkie połą-
czenie z internetem i siecią do-
mową.

JA
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Gdzie na targi
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maj 2014

7–8 Forum Franczyzy 2014 – Międzynarodowe Targi 
Systemów Sieciowych Poznań

7–8 POZNAŃSKIE DNI 
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2014 Poznań

9–11 TEO 2014 – Międzynarodowe Targi 
Energii Odnawialnej Bydgoszcz

9–11 POLPLAC 2014 – Targi Placów Zabaw 
i Terenów Rekreacyjnych Bydgoszcz

13–14 OPTON 2014 – Międzynarodowe Targi 
Optoelektroniki i Fotoniki Katowice

13–15 EXPOPOWER 2014 
– Międzynarodowe Targi Energetyki Poznań

13–15 Euro-Reklama 2014 – Międzynarodowe Targi 
Artykułów i Usług Reklamowych Poznań

13–15 GREENPOWER 2014 – Międzynarodowe 
Targi Energii Odnawialnej Poznań

14–16 STACJA PALIW 2014 – Międzynarodowe Targi 
– Technika, Paliwa, Ekologia, Energia, Myjnie Warszawa

14–16 AUTOSTRADA-POLSKA 2014 
– Międzynarodowe Targi Budownictwa 
Drogowego Kielce

14–16 TRAFFIC-EXPO-TIL 2014 – Międzynarodowe 
Targi Infrastruktury, Salon Technologia, 
Infrastruktura Lotnisk Kielce

14–17 MASZBUD 2014 – Międzynarodowe Targi 
Maszyn Budowlanych i Pojazdów 
Specjalistycznych Kielce

14–16 ROTRA 2014 – Międzynarodowe Targi 
Transportu Drogowego Kielce

15 Targi Usług Outsourcingowych B2B Gdańsk 2014 Gdańsk
20–22 WOD-KAN 2014 – Międzynarodowe Targi 

Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji Bydgoszcz
21–22 EkoWaste 2014 – Targi Gospodarki Odpadami, 

Recyklingu i Technik Komunalnych Sosnowiec
21–22 SAMORZĄD 2014 – Targi Usług dla Gmin 

i Powiatów Sosnowiec
21–22 INWESTOR 2014 – Salon Inwestycji 

i Rozwoju Regionów Sosnowiec
21–24 INTERMASZ 2014 – Międzynarodowe Targi 

Maszyn Budowlanych, Pojazdów 
i Sprzętu Specjalistycznego Poznań

23–25 MOBICON 2014 – Targi Mobilnych Technologii Łódź
26–28 Public World 2014 

– Targi dla Samorządów i Regionów Ostróda
27–29 MLECZNA REWIA 2014 – Targi Mleczarstwa Gdańsk
27 PLASTPOL 2014 – Międzynarodowe Targi 

Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Kielce
28–30 CHINA HOMELIFE FAIR POLAND 2014 Poznań

czerwiec 2014

3–6 Nauka dla Gospodarki 2014 Poznań
3–6 TRANSPORTA 2014 – Salon Logistyki, 

Transportu i Spedycji Poznań
3–6 SURFEX 2014 – Salon Technologii 

Obróbki Powierzchni Poznań
3–6 METALFORUM 2014 – Salon Metalurgii, 

Hutnictwa, Odlewnicywai Przemysłu Metalowego Poznań

3–6 MACH-TOOL 2014– Salon Obrabiarek i Narzędzi Poznań
3–6 ITM Polska 2014 

– Innowacje–Technologie–Maszyny Poznań
3–6 HAPE 2014 – Salon Hydrauliki, 

Pneumatyki i Napędów Poznań
9–11 SACROEXPO 2014 Kielce
9–11 EXPOSITIO 2014 – Europejski Salon Nowych 

Technologii dla Muzeów, Konserwacji 
Zabytków i Dziedzictwa Narodowego Kielce

10–11 MEAT MEETING 2014 
– Targi Przemysłu Mięsnego Sosnowiec

12–14 EDURA 2014 – Międzynarodowa Wystawa 
Ratownictwa i Techniki Przeciwpożarowej Kielce

24–26 BALT-MILITARY-EXPO 2014 
– Bałtyckie Targi Militarne Gdańsk

lipiec 2014

5–6 AGRO-TECH 2014 – Międzynarodowe 
Targi Rolno-Przemysłowe Minikowo

sierpień 2014

1 ROLTECHNIKA 2014 – Wystawa Maszyn Wilkowice
i Urządzeń Rolniczych k. Leszna

wrzesień 2014

1–4 MSPO 2014 – Międzynarodowy Salon 
Przemysłu Obronnego Kielce

1–4 LOGISTYKA 2014
– Międzynarodowe Targi Logistyczne Kielce

4–6 EKO-LAS 2014 – Targi Gospodarki Leśnej, 
Przemysłu Drzewnego, Ochrony Środowiska Świebodzin

16–19 DREMA 2014 – Międzynarodowy Salon 
Maszyn i Narzędzi do Obróbki Drewna Poznań

16–18 CONTROL-TECH 2014 – Targi Przemysłowej 
Techniki Pomiarowej Kielce

16–18 ALUMINIUM & NONFERMET 2014 
– Międzynarodowe Targi Aluminium 
i Technologii, Materiałów i Produktów 
Metali Nieżelaznych Kielce

16–18 ENERGETAB 2014 – Międzynarodowe 
Energetyczne Targi Bielskie Bielsko-Biała

17–18 NAFTA I GAZ 2014 – Międzynarodowe Targi 
Przemysłu Naftowego i Gazownictwa Warszawa

17–18 EXPOCHEM KATOWICE 2014 
– Targi Przemysłu Chemicznego Katowice

18–20 Trans Poland 2014 – Międzynarodowe Targi 
Transportu i Logistyki Warszawa

19–21 INTERIOR MADE IN CHINA 2014 Kielce
23–25 RENEXPO Poland 2014 – Międzynarodowe 

Targi Energii Odnawialnej i Efektywności 
Energetycznej Warszawa

26–28 INSTAL-SYSTEM 2014 – Targi Technik 
Grzewczych i Instalacji Bielsko-Biała

28–2 Polagra-Tech 2014 – Międzynarodowe Targi 
Technologii Spożywczych Poznań 

29–2 POLAGRA-FOOD 2014 – Międzynarodowe 
Targi Wyrobów Spożywczych Poznań

29–11 TAROPAK 2014 – Międzynarodowy Salon 
Techniki Pakowania i Logistyki Poznań
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KOPALNIA WAPIENIA „MORAWICA” SA
ul. Górnicza 42, 26-026 Morawica k/Kielc
tel.: (41) 367 02 11
faks: (41) 367 02 99
kwmorawica@kwmorawica.kielce.pl
www.kwmorawica.pl

� Kamień 
przemysłowy

� Marmur

Kruszywa drogowe  �
i budowlane 

Nawozy rolnicze  �



Tak zmienia się Lubuskie!

www.lubuskie.pl

Wcześniejsze problemy z zapewnieniem
pełnej swobody komunikacyjnej w ruchu
lokalnym oraz tranzytowym w ciągu dróg
wojewódzkich wymusiły potrzebę budowy
obwodnicy Babimostu. Całkowita wartość
projektu: 4,9 mln zł. Dofinansowanie z UE:
4 mln zł.

Pałac w Wiechlicach przeszedł grun-
towną modernizację. Powstał w nim
Ekologiczny Ośrodek Rehabilitacji
i Wypoczynku. Przedsięwzięcie kosz-
towało 5 mln zł. Dofinansowanie z UE:
1,6 mln zł

Sława to przykład kompleksowego produktu
turystycznego, obejmującego swym za-
sięgiem olbrzymi obszar, powodując pozyty-
wne zmiany w estetyce miasta oraz Ośrodka
Sportu i Rekreacji. Budowa i modernizacja
obiektów turystycznych kosztowała 7,5 mln zł.
Dofinansowanie z UE: 3,2 mln zł.

W Zielonej Górze przy ul. Sulecho-
wskiej rósł las. Dziś w tym miejscu
jest nowoczesna jednostka rato-
wniczo-gaśnicza Państwowej Straży
Pożarnej. Kosztowała 8,5 mln zł. Do-
finansowanie z UE: 5,4 mln zł.

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013.
Fundusze europejskie dla rozwoju Lubuskiego.


